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1 INTRODUÇÂO 
 

Esta monografia tem como propósito a identificação  e avaliação de possíveis 

políticas capazes de fomentar a Cooperação e Inserção Internacional do Estado de 

Minas Gerais.  Pretende-se realizar uma análise estratégica do sistema mineiro de 

promoção comercial e cooperação internacional e, para tal, será necessário o estudo da 

natureza da cooperação internacional e promoção comercial existente na atualidade 

(ambiente externo), o estudo de Minas Gerais como ator internacional bem como suas 

necessidades e possibilidades na área de cooperação internacional e promoção 

comercial (ambiente interno) e, finalmente, tomando-se em conta todos estes elementos, 

a identificação e avaliação das possíveis políticas de fomento a cooperação e inserção 

internacional a serem aplicadas ao Estado de Minas Gerais. 

 

Identificar e avaliar políticas de fomento a cooperação e inserção internacional 

não é uma tarefa fácil.  O sistema internacional engloba elementos políticos, 

econômicos, legais e culturais que interagem entre si criando um complexo amálgama 

de interesses e jogos1 que devem ser considerados ao se propor qualquer política 

minimamente articulada com a realidade.  Conhecer a fundo os padrões de interações, a 

estrutura e a dinâmica dos fluxos existentes no sistema internacional para as diversas 

temáticas passíveis de cooperação e inserção internacional é essencial para que os 

órgãos responsáveis pela tomada de decisões saibam onde estão as melhores 

oportunidades e  riscos inerentes ao processo.  

 

De uma forma semelhante, é essencial conhecer as potencialidades do Estado de 

Minas Gerais, como ator internacional “sub-nacional”, dentro deste sistema 

internacional.  Quais as limitações do Estado de Minas Gerais ao se envolver em uma 

área que tradicionalmente sempre foi dominada pela ação do Estado-Nação? Como um 

ator sub-nacional como Minas Gerais pode se inserir no plano internacional de modo a 

                                                             
1 Entenda-se por jogos os complexos sistemas de interesses e estratégias adotados por dois ou mais atores 
que necessariamente realizam escolhas em um universo limitado de alternativas, gerando assim, da 
interação de suas ações, uma determinada situação (outcome).  
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favorecer ao máximo o seu “plano interno”?  Quais os caminhos que melhor podem ser 

percorridos? Quais sub-áreas podem ser trabalhadas e quais serão uma completa perda 

de tempo? Quais alterações no plano interno devem ser realizadas de modo a facilitar a 

inserção? 

 

Finalmente, se antes questionamos o “como” se envolver no sistema 

internacional, é necessário também conhecer o “o que” buscar neste sistema.  Conhecer 

profundamente as necessidades internas de Minas Gerais é essencial para definirmos 

quais políticas de fomento à cooperação e inserção internacional são preteríveis frente a 

outras.  Como prega o ditado popular, “para nau sem rumo não há vento que ajude”, a 

definição do que é importante buscarmos em termos de cooperação e inserção é 

consideração básica para a identificação e avaliação das possíveis políticas 

internacionais para o Estado de Minas Gerais. 
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2 – CONTEXTUALIZAÇÃO DA DINÂMICA COMTEMPORÂNEA DA 

COOPERAÇÃO E INSERÇÃO INTERNACIONAL  

 

Para a inserção de um ator no sistema internacional ser corretamente planejada, é 

necessário também entender como este sistema – e as ordens mundiais provenientes 

deste – vem evolvendo ao longo dos anos.  Analisemos, portanto, sob uma perspectiva 

sócio – histórica, como a interação entre os povos tem evoluído até o contexto 

contemporâneo de predominância de padrões de cooperação frente a padrões conflitivos 

nas Relações Internacionais.  Analisemos também como a globalização, a mudança do 

papel do Estado, a emergência da produção flexível e sem território e a crescente 

interdependência entre os povos está intimamente ligada aos novos regimes de 

cooperação e assistência no mundo. Enfim, delimitemos o contexto em que uma política 

pública de fomento à cooperação e inserção  internacional ocorre nos dias de hoje e  

como este novo contexto surgiu. 

 

A cooperação entre os povos sempre desempenhou, no decorrer da história, 

importância essencial no progresso da humanidade. Os povos primitivos, ameaçados 

pelas intempéries da  natureza, necessitavam cooperar entre si de forma a trocar bens 

essenciais que fossem escassos em uma comunidade e abundantes em outra.  Na Idade 

Média, o isolamento entre os feudos europeus e a baixa cooperação entre eles foi uma 

das causas do atraso observado em relação a povos com estruturas de cooperação e 

inter-relações mais adiantadas, como os Chineses, Árabes e Bizantinos.  Como foi no 

passado, ainda hoje a cooperação internacional é uma ótima ferramenta para viabilizar 

projetos do Estado e melhorar sua eficiência. 

  

“Relações de cooperação ou de conflito entre agrupamentos humanos não é 
nenhuma novidade na história. Seja por motivos relacionados à conquista ou 
ao comércio, governos ou grupos sociais sempre procuraram estabelecer 
vínculos e, de certa maneira, regular o intercâmbio entre eles, seja através de 
acordos, pactos ou certos ajustamentos impostos por vencedores como 
ocorreu, por exemplo, durante o tempo que vigorou a pax romana do Império. 
Bem ou mal, historiadores, pensadores, juristas, militares, filósofos, 
doutrinadores etc. debruçaram-se sobre os problemas decorrentes da 
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interação entre coletividades diferentes e a possibilidade de uma existência 
pacífica entre elas. Do espanto grego diante daqueles que não falavam a sua 
língua –origem da idéia de bárbaro -, dos relatos de Tucídides ao Direito das 
Gentes de Grócio esta preocupação esteve sempre presente. A formação de um 
corpo de embaixadores, de representantes de outros governos nas cortes de 
reis e imperadores dá uma idéia de como existiam, além de uma reflexão sobre 
o intercâmbio intergrupal, medidas efetivas destinadas, de certa maneira, a 
regulamentar a interação entre coletividades soberanas.” (SANTOS, p.4)2 

 

Atualmente, na nova ordem mundial, a cooperação internacional entre os 

Estados é premente, havendo padrões de cooperação em blocos, dentro de organizações 

internacionais de natureza política (OEA, Liga Árabe, G-77), econômica (Mercosul, 

Nafta, Asean) e  militar (OTAN).  Bilateralmente, com estruturas mais simples, as 

cooperações bilaterais abundam no mundo e dizem respeito a uma gama entremente 

vasta de áreas temáticas como a transferência de tecnologia, preservação ambiental, 

liberalização do comércio, empréstimos etc. O sistema internacional é, portanto, 

sobremaneira carregado de fluxos de cooperação entre atores estatais. 

 

Semelhantemente, os atores não estatais também necessitam cooperar entre si de 

modo a aglutinar sinergias em torno de objetivos comuns.  A cooperação internacional 

entre os atores não estatais ou entre atores estatais com não estatais, embora sempre haja 

existido, passou por um grande aumento de volume e importância nas últimas décadas.  

O surgimento de formas baratas de comunicação e transporte, entre outros elementos, 

foi causa desta enorme emergência da atuação de atores não estatais no sistema 

internacional. Nada mais natural que estes atores também apresentem fluxos de 

cooperação entre si de modo a atingirem mais eficientemente seus objetivos. 

 

Atentos então à existência, necessidade e emergência da cooperação 

internacional,  devemos conceitua-la de maneira a melhor entende-la.  Cooperação diz 

respeito a:   

 

                                                             
2 SANTOS, Onofre dos. A ciência e a pesquisa em Relações Internacionais. (Obra Inédita) 
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“ação de trabalhar conjuntamente com outros (...) Na expressão cooperação 
internacional, esse termo visa, em geral, à ação coordenada de dois ou mais 
Estados, com vistas a atingir resultados por eles julgados desejáveis;” 
(MARCOVITCH, 1994, p.169)3  

 

Como pode se perceber no conceito de MARCOVITCH (1994)  de cooperação 

internacional, a ênfase está na cooperação entre dois ou mais estados-nação, sem que 

haja, no entanto, uma delimitação quanto à natureza da cooperação ou assistência 

(técnica, financeira, política etc.).  Deste modo, o simples “estar trabalhando 

conjuntamente” significa cooperação, podendo abarcar um universo imenso de ações 

em diversas áreas, sejam elas relativas à promoção comercial e do turismo, busca de 

investimentos internacionais ou cooperação técnica propriamente dita. 

 

 Mas quem realiza esta cooperação internacional? Parece ser uma tendência da 

contemporaneidade a emergência e fortalecimento de novos atores internacionais, 

dentre os quais se incluem os atores sub-nacionais (categoria em que se inclui Minas 

Gerais) , dentro do Sistema Internacional. Cada vez fica mais evidente que estes atores 

emitem e recebem, diretamente, uma quantidade maior de fluxos de energia de 

cooperação internacional, provenientes e em direção ao Sistema Internacional. O 

conceito de cooperação utilizado, portanto, será ampliado para também abarcar atores 

não estatais como empresas transnacionais,  organizações não governamentais, 

províncias e cidades já que estes também cooperam entre si de modo a atingir seus 

objetivos. 

 

Vivemos, portanto, em uma nova ordem mundial que permite fluxos de 

cooperação entre atores estatais e não estatais.  É necessário, pois, dissertar sobre a 

formação desta nova ordem a fim de melhor compreender sua estrutura, sua razão de 

ser, bem como a forma como estes fluxos de cooperação se dão. Como sustenta 

                                                             
3 MARCOVITCH, Jacques. Competição, Cooperação e Competitividade. In: MARCOVITCH, Jacques. 
(org.) Cooperação Internacional: Estratégia e Gestão. São Paulo: Editora da Universidade de São 
Paulo, 1994. pp. 169. 
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MARCOS GALVÃO (1993)4, com o fim da Guerra Fria e o surgimento de um mundo 

multipolar, com resquícios de bipolaridade, “...não estaria ocorrendo a substituição do 

velho mundo mau do conflito internacional pelo novo mundo bom da cooperação.” De 

fato, houve algumas mudanças significativas no mundo com o fim do bloco socialista 

transformando a agenda mundial, de essencialmente composta por questões de 

segurança, para uma nova agenda com maior inserção de questões mais ligadas a 

interesses econômicos e sociais dos países, notadamente, diga-se de passagem, dos 

países desenvolvidos. 

 

A estratégia de inserção dos Estados não hegemônicos no sistema internacional 

na época da bipolaridade permitia apenas o alinhamento com uma das duas grandes 

potências ou com nenhuma delas. Existia bastante espaço de barganha pois, depois de 

feita a escolha, podia-se mudar o alinhamento de acordo com interesses específicos da 

nação.  A disputa pelo domínio mundial obrigava URSS e Estados Unidos a fazerem 

concessões aos demais estados de modo a receber seu apoio e a competição por este 

apoio sempre se mostrou extremamente benéfica para os países não hegemônicos.  

 

Pós guerra fria, entretanto, temos uma mudança progressiva na estrutura do 

sistema internacional pois 

 

“uma conseqüência final e inevitável das transformações das duas últimas 
décadas foi o crescimento da multipolaridade, fundamental no sistema político 
internacional.  O poder hegemônico nacional, de até então, não poderia mais 
impor seus próprios objetivos de regulação em seus próprios territórios ou em 
qualquer outra parte do mundo, e agências menores (pública ou privadas) 
desfrutariam, assim, de mais poderes de veto e de evasão vis-a-vis qualquer 
aspirante à hegemonia". (HIRST e THOMPSON, 1998, p. 31)5  

 

                                                             

4 GALVÃO, Marcos B. A. O realismo de cada um: interdependência e relações políticas entre os Estados 
no mundo pós-guerra fria. In: Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 6, n. 12, 1993, p. 149- 163. 

5 HIRST, Paul; THOMPSON, Grahame. Globalização em questão.  A economia internacional e as 
possibilidades de governabilidade. Petrópolis: Vozes, 1998. 
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A emergência de uma agenda socio-econômica, a desregulamentação 

internacional e a livre movimentação de atores privados entre os Estados faz com que 

organizações não governamentais e empresas transnacionais passem a ganhar força 

como atores internacionais capazes de influenciar, de certa maneira, no sistema – algo 

até então de quase exclusividade dos Estados.   

 

Nas empresas, também houve uma diferença em seu modus operandi e 

organização.  O modelo fordista cai por terra e dá espaço para uma produção sem 

território fixo, com aumento no comércio intrasetorial. Vários produtos passam a ser 

produzidos com componentes e insumos de várias procedências diferentes para 

posteriormente serem embalados em um terceiro país e comercializados em um outro.  

Deste modo, a produção passa a possuir componentes desterritorializados, com suas 

operações sendo viabilizadas em vários países e não mais exclusivamente em apenas 

um.   

 

Todos estes elementos apontam para uma relações entre os países caracterizada 

por maior interdependência entre eles.  Segundo MARCOS GALVÃO (1993)6, 

comentando sobre texto de KEOHANE e NYE (1977)7,  

 

“interdependência significa dependência mútua e, no caso de política 
internacional, refere-se a situações de efeito reciproco entre países ou atores 
em diferentes países.  Tais efeitos decorrem, com freqüência crescente, de 
transações internacionais – fluxos de dinheiro, bens, pessoas e mensagens 
através de fronteiras... toda relação de interdependência envolve custos, ao 
menos na forma de limitação de autonomia, e não há como saber a priori se os 
ganhos serão suficientes para compensá-los” (GALVÃO, 1993) 

 

Ressalta-se, porém, que esta interdependência entre os países é assimétrica 

sendo que uns atores se tornam extremamente dependentes do outros sem uma recíproca 

                                                             
6 GALVÃO, Marcos B.A., op. cit. nota 4, p. 150. 
7 KEOHANE, Robert. O. e NYE, Joseph S. Power and Interdependence: world politics in transition. 
Boston: Little, Brown and Company Inc,. 1977). 
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com a mesma dimensão e intensidade. Da mesma forma, os ganhos provenientes deste 

relacionamento variam de ator para ator.  

 

Contribuindo para esta situação de interdependência, especificamente na área 

econômica-financeira, podemos considerar a crise do petróleo de 1973 pois causou o 

encarecimento dos insumos (petróleo).  Durante a crise, as economias passaram a ter 

dificuldades para financiar suas contas externas. Necessidade de financiamento, aliado a 

abundância de dólares (proveniente da venda de petróleo – os chamados petro-dólares), 

fazem com que os países subdesenvolvidos se vejam obrigados a se financiar no 

exterior, gerando maior dependência externa de capitais.  

 

Além disso, o encurtamento das distâncias proveniente do desenvolvimento de 

tecnologia em comunicação e transporte, diminuindo os custos operacionais e de 

transação em escala global; à ascensão de idéias liberais ao longo dos anos 80, 

possibilitando a operacionalização em grande escala das empresas transnacionais; e o 

deslocamento de recursos da esfera produtiva para a financeira (e especulativa), 

expandindo o mercado de capitais doméstico e internacional foram determinantes do 

que chamamos de globalização e que também será elemento chave de entendimento 

dessa nova dinâmica do sistema internacional.  

 

“A globalização pode ser definida como a interação de três processos 
distintos, que têm ocorrido ao longo dos últimos vinte anos, e afetam as 
dimensões financeira, produtivo-real, comercial e tecnológica das relações 
econômicas internacionais.  Esses processos são: a expansão extraordinária 
dos fluxos internacionais de bens, serviços e capitais; o acirramento da 
concorrência nos mercados internacionais; e a maior integração entre os 
sistemas econômicos nacionais”8 (GONÇALVES, pp. 24) 

 

Esse processo de globalização e o relacionado aumento da interdependência 

(assimétrica) entre nações, possibilita a emergência de nações fortalecidas, cada vez 

                                                             
8 GONÇALVES, Reinaldo. Globalização Econômica e Vulnerabilidade Externa In: Globalização e 

Desnacionalização.  Editora Paz e Terra, [?]. 
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mais desenvolvidas, e de nações que não conseguem receber os benefícios da atual 

conjuntura, criando assim maior desigualdade econômica internacional. A desigualdade 

entre as nações  é a responsável por não haverem benefícios equânimes entre todos os 

países. A discrepância no recebimento de benefícios (fluxos positivos) pelos países, por 

sua vez, trará mais desigualdade, formando-se um círculo vicioso. Ambos (desigualdade 

e discrepância no recebimento de benefícios) são ao mesmo tempo causa e 

conseqüência um do outro. 

 

Paralelamente a isso, estão surgindo vários desafios considerados de importância 

mundial. Para assegurar o funcionamento adequado do sistema de intercâmbio mundial, 

possibilitando a resolução de problemas internacionais que implicam, em menor ou 

maior grau, na segurança e interesse de todos os povos do planeta (independentemente 

de seu nível de desenvolvimento), está se tornando cada vez mais importante o apoio 

das nações mais avançadas para os países em desenvolvimento, configurando não 

somente a cooperação internacional mas também a assistência internacional.  Ressalta-

se aqui que grande parte das questões da agenda mundial são de natureza vital para a 

maioria dos países e não podem ser resolvidas adequadamente por ações isoladas mas 

somente por uma “orquestração” de ações cooperativas.  Essas questões – como é o 

caso do tráfico de drogas internacional, da preservação ambiental,  emissão de 

poluentes, lavagem de dinheiro, terrorismo internacional etc. – são usualmente lidadas 

por meio de ação coletiva e cooperação internacional. 

 

A orquestração de soluções multilaterais para problemas transnacionais gera um 

problema de governança global. Em um mundo que continua a ser essencialmente 

anárquico, como lidar com questões que dificilmente conseguem ser resolvidos 

unilateralmente? A resposta óbvia é a cooperação entre os Estados e para cada área 

temática emergem regimes internacionais que regem todos os fluxos de atuação 

emitidos pelos diferentes Estados de modo a trazer certa sinergia de esforços, 

estabilidade, previsibilidade, incentivos e redução dos riscos relacionados. 
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Deste modo, a dinâmica destes fluxos de energia de cooperação internacional a 

uma dada área temática só é entendida face ao entendimento dos regimes internacionais 

correlatos.  O entendimento dos conceitos de regime são fundamentais, portanto, a esta 

análise.  

 

Regimes são, de acordo com STEPHEN KRASNER, que elaborou esta teoria 

em 1982,  

 

“princípios, normas, regras ou procedimentos de tomada de decisões, 
implícitos ou explícitos, nos quais as expectativas dos atores convergem em 
uma determinada área de relações internacionais. Princípios são convicções 
de fato, causa e reação. Normas são padrões de comportamento definidos em 
termos de direitos e obrigações. Regras são prescrições específicas para 
ações. Procedimentos de tomada de decisões são práticas prevalecentes na 
implementação de uma escolha coletiva”.9 (KRASNER, 1983).  

 

Os regimes baseiam-se, portanto, na convergência de expectativas dos atores e, 

consequentemente, de suas próprias ações. Deste modo, o regime se perpetua por um 

dado período de tempo, a princípio indeterminado, ocorrendo em diferentes áreas 

temáticas, muitas vezes interrelacionadas. O fato de ser um jogo com fim desconhecido 

e correlacionado com outros jogos faz com que o risco de defecção seja menor pelo fato 

de haver expectativa de continuidade da ação cooperativa nessa e em outras áreas 

temáticas correlatas.  Como bem comenta MÔNICA HERZ sobre os regimes: 

 

“Estas normas e instituições são marcadas pela ausência de uma ordem 
política hierárquica e mecanismos de implementação de sanções.  Assim, há 
uma delimitação do comportamento legítimo ou admissível dos atores em um 
contexto específico.  É importante notar que a teoria de regimes se refere a 
padrões de cooperação vinculados a áreas temáticas.”10 (HERZ, 1997)  

 

Os padrões de cooperação encontrados nos regimes e a expectativa de 

continuidade fazem com  que haja um cálculo positivo por parte do ator no que se 

                                                             
9 KRASNER, Stephen D. International Regimes. Ithaca: Cornell University Press, 1983. 
10 HERZ, Mônica. Teoria das Relações Internacionais no Pós-Guerra Fria.  In: Dados – Revista de 
Ciências Sociais.  Rio de Janeiro: IUPERJ V.40, Nº 2, 1997 
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refere à possibilidade de ganhos advindos da cooperação.  Se não houvesse expectativa 

de continuidade (ou seja, não seriam jogos repetitivos mas sim um “one shot game”) os 

atores desistiriam de uma ação cooperativa em prol de uma ação que maximizasse seus 

ganhos imediatamente.  Segundo a teoria de regimes, a percepção de continuidade 

estimula a cooperação. 

 

Regime não pode ser confundido com acordo. Estes são procedimentos de curto 

prazo para uma temática específica e, na maioria das vezes, eles acontecem por causa de 

uma alteração de poder ou uma alteração no interesse dos atores. Regimes não possuem 

um tempo determinado de existência e só deixam de existir com o fim de um 

determinado comportamento. Usualmente eles tendem a criar padrões de 

comportamentos mais estáveis e de uma maior duração.   

 

Esses padrões de comportamentos estáveis e continuados vão possibilitando o 

relacionamento de atores em rede, isto é, cria-se um conjunto de atores que interagem 

entre si em certa área temática de determinada maneira (usualmente cooperativa).  

Destas redes, só participam aqueles atores que compactuam com os mesmos 

comportamentos compartilhados, ou seja, que fazem parte do regime. 

 

Formam-se, então, redes que propiciarão mobilidade e comunicação entre os 

diversos atores de uma área temática.  Essas redes acompanham o regime e se articulam 

na temática dos negócios, cooperação técnica, financiamento, investimentos, turismo 

etc.   

 

Em consonância com as mudanças ocorridas no âmbito dos atores internacionais 

e a formação de regimes, e diretamente ligada aos regimes na área temática da 

cooperação para o desenvolvimento, ocorreram, segundo trabalho de DOMINGOS 

ARMANI: 

“profundas transformações no campo da cooperação internacional ao 
desenvolvimento, especialmente na Europa na década de 90. Ocorrências 
como a redução da cooperação governamental ao desenvolvimento, declínio 
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das contribuições do público em geral, questionamento da eficácia da 
cooperação ao desenvolvimento, aumento do desemprego e dos problemas 
sociais, etc., levaram as agências de cooperação européias a (i) um profundo 
processo de reestruturação institucional, que redefiniu sua identidade, sua 
imagem pública e fortaleceu vantagens comparativas e competências na 
captação de recursos, dando mais ênfase ao trabalho de “lobby” e 
“advocacy”, (ii) maior dependência de recursos governamentais, (iii)    
realinhamento dos recursos, favorecendo a África e a Europa do Leste e 
reduzindo o apoio à América Latina, (iv) redução do número de organizações 
apoiadas no Brasil e maior rigor na seleção de novos parceiros, (v) 
concentração temática e regional no caso do Brasil, (vi) maiores exigências 
em questões de eficiência organizacional e desenvolvimento institucional, 
especialmente nas áreas de planejamento, avaliação, monitoramento, gestão e 
“accountability” e, por fim, (vii) ampliação das oportunidades de parcerias 
não financeiras com as organizações apoiadas.”11 (ARMANI)  

 

Não obstante as tendências e requisitos trazidas pela emergência de novos 

regimes,  as oportunidades na área internacional abundam, com importantes organismos 

internacionais criados exclusivamente para a cooperação. Para os atores desenvolvidos, 

a cooperação internacional se traduz em um aumento de suas esferas de influência 

regionais. Para os atores em subdesenvolvimento, a Cooperação internacional e / ou 

assistência internacional pode ser um importante aliado para se atingir os objetivos 

políticos, econômicos e sociais almejados.   

 

                                                             
11 ARMANI, Domingos. Desenvolvimento Institucional das ONG’s Brasileiras. In: Breve Mapa do 

Contexto das ONG’s Brasileiras. Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais. 
Disponível em: < http://www.abong.org.br  >. Acesso em: 17 Julho, 2001. 
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As alterações nos regimes internacionais para a cooperação torna premente a 

adequação do Estado à essa nova conjuntura de modo a haver uma melhor inserção 

deste nestes regimes.  Se passa a haver uma concentração temática maior da cooperação 

ao desenvolvimento, é necessário que o Estado (ou, na falta dele, algum outro ator) 

identifique estas áreas e as tornem mais atrativas aos atores externos. Se há maior 

exigência em questões de eficiência organizacional e institucional, é necessário que os 

atores se preparem para responder a estas novas exigências da maneira mais adequada 

possível.  Mudanças na estrutura do Estado para poder responder à essas novas 

exigências da cooperação internacional são essenciais.  

 

 Não obstante essa necessidade de adaptação do Estado à modernidade, esses 

mesmos novos tempos, ao imprimir um aumento do fluxo do comércio internacional e 

das atividades financeiras; ao fortalecer sobremaneira atores não estatais que passam a 

influenciar grandemente os atores público; e ao criar uma interdependência que aumenta 

a vulnerabilidade interna do país,  faz com que o Estado perca o controle desses 

processos e passe a se concentrar na garantia da estabilidade econômica interna.  O 

Estado moderno não é mais um agente keynesiano do bem estar social e a intervenção 

estatal no mercado passa a ser mínima, visando somente medidas econômicas que 

favoreçam ao desenvolvimento. 

 

"As políticas nacionais e as opções políticas têm sido postas de lado pelas 
forças do mercado mundial.  Não há dúvida alguma de que a proeminência e o 
papel dos estados mudou visivelmente desde a era keynesiana.  Os Estados são 
menos autônomos, têm menos controle exclusivo sobre os processos 
econômicos e sociais dentro de seus territórios..."12 (HIRST e THOMPSON, 
1998) 

 

 A solução encontrada para a ausência do Estado keynesiano e a incapacidade 

deste de atrair investimentos e implantar políticas públicas, foi a descentralização deste 

e o fortalecimento dos entes federados, deixando a cargo destes o provimento de 

políticas públicas fundamentais para a população.  Essa tendência é presente no Brasil, 

                                                             
12 HIRST e THOMPSON., op. cit. nota 5, p. 272. 
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onde percebe-se um esforço muito grande para a municipalização do ensino 

fundamental, da saúde pública e segurança. 

 

"Logo, como alternativas mais eficazes a políticas autárquicas de governos 
centrais que tentam coibir o livre fluxo de fatores móveis surgem na Era da 
Globalização as políticas descentralizadas de gestão local que tenham como 
objetivo melhorar ou realçar os fatores imóveis de cada local de modo a atrair 
para si os fatores móveis da economia global (capital físico e humano) que 
garantam crescimento econômico de longo prazo.”13  (PACHECO, 1997) 

 

 Assim, a própria globalização tem também a atuação de uma força contrária, que 

valoriza o poder local e fortalece as regiões como locus de atração de investimentos / 

cooperação.  Deste modo, surge um novo e importante ator internacional - a unidade 

sub-nacional - representada por províncias, cidades e regiões metropolitanas 

devidamente organizadas.   

 

 

                                                             
13 PACHECO, Ricardo. Problemas locacionais face à economia globalizada: uma introdução conceitual. 

In: Pesquisas: Inserção na economia global: uma reapreciação. 1997. Fundação Konrad-
Adenauer-Stiftung.  
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2.1 Novos Atores – Potencialidades dos Atores Sub-Nacionais 

 

Tradicionalmente, o estudo das relações internacionais considerou o Estado-

Nação como o ator mais importante – senão o único – a ser considerado em uma 

análise. De fato, para a teoria realista, o Estado é o cerne das relações internacionais. 

Não obstante, as mudanças no sistema internacional, já expostas anteriormente, criaram 

a necessidade de novos modelos explicativos em que o peso do Estado-Nação no 

sistema internacional fosse relativizado pois foram criadas “novas estruturas de 

relações (os regimes internacionais), onde a ação dos Estados ficaria reduzida...” 
14(VIGEVANI, 1994).  

 

Assim,  

 

“essa alteração significou uma perda parcial por parte do Estado-nação de 
seu status de ator dominante, e praticamente único, da política mundial; seu 
“poder” foi debilitado pelo surgimento de novos atores internacionais. 
Todavia, apesar da existência dos novos atores não-estatais, são os governos 
nacionais que controlam e regulam as relações transnacionais e interestatais.” 
15(VIGEVANI, 1994) 

 

 Novos atores internacionais com alta relevância no sistema atual (pois em 

tempos de pós-modernismo e tecnologias de comunicação e organização tão avançadas, 

seria totalmente inviável listar todos os chamados “novos atores internacionais”) são as 

Organizações Internacionais, as Organizações Não Governamentais, Empresas 

Transnacionais e atores sub-nacionais.  Embora nosso interesse específico diga respeito 

à estrutura e potencialidades dos atores sub-nacionais, a análise dos demais atores 

também se torna  altamente relevante para este estudo pois este últimos serão 

interlocutores e parceiros estratégicos da ação sub-nacional visando o fomento à 

cooperação e inserção internacional.   

                                                             
14 VIGEVANI, Tullo; VEIGA, João Paulo; MARIANO, Karina Lilia. “Realismo versus Globalismo nas 

Relações Internacionais”. In: Lua Nova, nº 34, 1994, Páginas 5 – 25.  
 
15 Ibid., p. 16 
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Neste sentido, segundo o professor SEITENFUS, Organizações Internacionais 

são:  

 

“Associações voluntárias de estados, constituidos através de um tratado e 
dotadas de instituições permanentes e personalidade jurídica distinta dos 
estados que a compões, com a finalidade de buscar interesses comuns através 
de uma permanente cooperação entre seus membros.” 16(SEITENFUS, 2000) 

 

Embora, no limite, estas organizações estejam subordinadas à vontade de seus 

participantes – e dependendo de sua estrutura decisória, de alguns poucos participantes 

– em várias delas se observa uma agenda pró desenvolvimento e assistência aos países 

do terceiro mundo.  Considerando o sistema ONU como um exemplo temos 

organizações auxiliares que tratam da AIDS (UNAIDS), fome (FAO e WFP), criança 

(UNICEF), saúde (OMS), trabalho (OIT), desenvolvimento (PNUD), cultura 

(UNESCO), etc.  Estas organizações, embora nem sempre estejam preparadas para 

auxiliar financeiramente em projetos de suas áreas de atuação, contribuem efetivamente 

ao participarem do processo conferindo respeitabilidade e atestando efetividade para o 

mesmo, criando assim as condições necessárias para uma convergência de forças de 

outros atores privados ou públicos. Não deve ser ignorada também a importante 

colaboração destas organizações no chamado “policy sharing” – democratizando 

informações técnicas sobre suas áreas de atuação e projetos bem sucedidos que podem 

ser reproduzidos localmente.  

 

De extrema relevância para o desenvolvimento também devemos citar as 

organizações internacionais essencialmente financiadoras de projetos.  Pode-se citar 

nestes casos o Banco Mundial, os diversos bancos de fomento regional, entre eles o 

Banco Interamericano para o Desenvolvimento.  Em outro espectro, também são 

existentes as agências de desenvolvimento externo dos próprios Estados desenvolvidos 

– embora tecnicamente elas não se enquadrem como uma organização internacional por 

                                                             
16 SEITENFUS, Ricardo. Manual das Organizações Internacionais. Ed. Advogado, 2a Edição, 2000. 
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não terem personalidade jurídica distinta aos estados.  Estas organizações, como as 

japonesas  JICA e JBIC contribuem enormemente com os estados em desenvolvimento 

e são um dos principais interlocutores (objetos) de uma política de fomento à 

cooperação internacional. 

 

Uma terceira categoria de Organizações Internacionais são aquelas que se 

configuram como fóruns de discussão entre as nações (e também entre atores privados).  

Estas são as responsáveis por criar as padronizações dos princípios, normas, regras ou 

procedimentos que, compartilhados pelos atores, serão elementos bases de cooperação 

internacional.  De certa maneira, podemos pensar nelas como o local de nascedouro dos 

emergentes regimes que, após consolidados, definirão a estrutura das relações entre os 

atores internacionais em determinada área temática.  

 

No espectro das Organizações Não Governamentais existe outro universo de 

atores que podem cooperar enormemente com os atores sub-nacionais.  Aparte daquelas 

ONG’s filantrópicas, quase que altruísticas, em sua luta pelos direitos humanos (Anistia 

Internacional), contra a fome, o subdesenvolvimento (Visão Mundial) e a doença 

(Médicos Sem Fronteiras), estão também as Câmaras de Comércio das diversas nações, 

as fundações criadas pelas empresas, e assim por diante.   

 

As ONGS são atores que dia após dia estão cada vez mais consolidando as suas 

posições de parceiros do Estado. Podem ajudar por meio de financiamento, 

capilarizando uma ação – pois em alguns casos estão mais presentes no local onde a 

ação pública se faz premente – disseminando informações e conhecimentos valiosos e, 

ironicamente, até mesmo provendo a ação do Estado de legitimidade, visto a mudança 

imprimida pela pós modernidade na noção de identidade (CANCLINI, 199217).  

Ressalta-se, porém, que embora as ONG’s tenham muito a colaborar, elas são atores 

                                                             
17 CANCLINI, Nestor Garcia.  Consumidores e cidadãos. Conflitos multiculturais da globalização.  

Rio de Janeiro: Editora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1992. 
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autônomos que agem racionalmente em prol de interesses privados que muitas vezes 

tem uma essência (ou roupagem) pública.    

 

Um dos novos atores internacionais de maior relevância no sistema 

contemporâneo são as empresas transnacionais. As mais poderosas detém recursos 

econômicos que suplantam, em muito, o PIB da maioria dos países do mundo.  

Politicamente, conseguem imenso poderio pois movimentam sobremaneira a economia 

de um país.  Dela, dependem empregos, empresas fornecedoras e impostos. Por sua 

característica estrutural e pela maneira como podem afetar a população de uma 

determinada área, também são atores importantes ao se pensar políticas públicas de 

fomento à cooperação internacional. 

 

Finalmente, os atores subnacionais merecerão uma exposição mais completa 

neste trabalho por ser esta a categoria em que o Estado de Minas Gerais se enquadra. O 

fenômeno da emergência do localismo – ou fragmentação – ocorre em paralelo a 

globalização e tem sido noticiado por diversos autores, entre eles BRUGUÉ e GOMÀ18  

(1998) e PACHECO19 (1997). 

 

 As regiões emergem como forma a preencher a ausência do governo central nas 

políticas de desenvolvimento local.  Com um ambiente globalizado e com fronteiras 

relativizadas, os governos centrais não teriam capacidade de identificar os setores 

domésticos carentes.  Este novo papel seria responsabilidade do poder local, como bem 

coloca BRUGUÉ e GOMÁ: 

 

“La hipotética superación del Estado-nación desde el flanco internacional y 
desde el flanco local provoca una profunda alteración en las formas de 
gobernar. En contraste com el centralizado y universalista Estado del 
bienestar tradicional, el nuevo Estado se nos aparece descentrado y localista.  

                                                             
18 BRUGUÈ, Quim; GOMÀ, Ricard.  Gobiernos locales y Políticas Públicas. Barcelona: Ariel, 1998. 
19 PACHECO, Ricardo. Problemas locacionais face à economia globalizada: uma introdução conceitual. 

In: Pesquisas: Inserção na economia global: uma reapreciação. 1997. Fundação Konrad-
Adenauer-Stiftung.  
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Las jerarquías de gobierno se desmoronan para reaparecer bajo la apariencia 
de una compleja red de actores y relaciones.  Una red donde los 
representantes locales dejan de ser un simples eslabón en la cadena de mando 
para convertirse en actores políticos y económicos relevantes”20 (BRUGÉ e 
GOMÀ, 1998 p.1921) 

 

  Assim como Pacheco: 

 

“Logo, como alternativas mais eficazes e políticas autárquicas de governos 
centrais que tentam coibir o livre fluxo de fatores móveis surgem na Era da 
Globalização as políticas descentralizadas de gestão local que tenham como 
objetivo melhorar ou realçar os fatores imóveis de cada local de modo a atrair 
para si os fatores móveis da economia global (capital físico e humano) que 
garantam crescimento econômico de longo prazo.22 (PACHECO, 1997)  

 

Assim, emergem cidades, províncias e estados como pólos cada vez mais 

emitentes e receptores de fluxos internacionais.  Obviamente, isto demanda políticas 

específicas para que estas emissões e recepções de fluxos sejam as adequadas à 

necessidade dos atores sub-nacionais.   

 

Se considerarmos que estes fluxos são sistêmicos e seguem a ordem existente 

em um regime específico temos que a política pública adequada para o fomento da 

cooperação internacional deverá ser aquela que consiga efetivamente “melhorar ou 

realçar os fatores imóveis de cada local” de modo a inseri-lo nestes regimes 

internacionais.   

                                                             
20 A hipotética superação do Estado-nação internacionalmente como localmente provoca uma profunda 
alteração nas formas de governar. Contrastando com o Estado centralizado e universalista do bem-estar, 
o novo Estado é descentralizado e local. As hierarquias de governo desmoronam para reaparecer sobre 
a aparência de uma complexa rede de atores e relações. Uma rede onde os representantes locais deixam 
de ser um simples elo na cadeia de comando para converter-se em atores políticos e econômicos 
relevantes.” (tradução livre) 
21 BRUGUÈ, Quim; GOMÀ, Ricard., op. cit. nota 18, p 19 
22 PACHECO, Ricardo., op. cit. nota 19. 
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2.2 Mecanismos Internos e Externos que Favorecem a Cooperação e Inserção 

Internacional  

 

Tendo em vista a emergência do processo de fragmentação e fortalecimento do 

poder local como instância que venha a responder aos anseios sociais da sociedade; às 

oportunidades de atração de investimentos globais que a produção flexível acarreta; e o 

conseqüente novo papel dos atores sub-nacionais no cenário internacional temos que 

“as cidades23 necessitam (...) promover-se internacionalmente, fazendo parte de redes e 

organizações regionais ou mundiais de cidades e autoridades locais, multiplicando 

suas relações bilaterais e multilaterais.” 24(CASTELLS e BORJA, 1996, p. 165) 

 

Ora, onde CASTELLS se refere às cidades, podemos considerar também uma 

Província ou Estado como análogo, já que todos se encaixam na categoria de atores sub-

nacionais e já que, no limite, uma Província ou Estado é constituído de cidades e a 

internacionalização de uma está intimamente ligada à internacionalização da outra.     

 

Dentro desta estrutura internacional contemporânea em rede e tendo em vista a 

dinâmica de ação dos atores sub-nacionais ao se promoverem internacionalmente para 

com seus interlocutores de cooperação e inserção internacional, resta perceber como as 

políticas dos primeiros tem um impacto nos fluxos de cooperação e inserção externa 

emitidos, considerando o quadro perceptual de seus interlocutores25, abertos, portanto, à 

filtragens cognitivas26. 

 

Como a cooperação e inserção internacional está atrelada à vontade e interesse 

dos atores e da possibilidade técnica de ser realizada, é necessário perceber não somente 

                                                             
23 O Estudo de Borja e Castells, embora faça referência apenas a centros urbanos, pode facilmente ser 
transposto analiticamente para regiões, províncias, estados e outros atores sub-nacionais. 
24 CASTELLS, Manuel & BORJA, Jordi. As cidades como atores políticos. In: Novos Estudos 
CEBRAP, n. 45, jul. 1996, p. 152 – 166.              
25 Consideraremos como interlocutores à todo e qualquer ator internacional a quem seria necessário 
conseguir a confiança e interesse de modo a favorecer a inserção a um dado regime internacional (por 
área  temática). 
26 Relativas ao conhecimento. 
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os regimes (ligada à idéia de possibilidade técnica já que impõe restrições quanto à 

inserção de novos atores nele), mas também os elementos cognitivos (ligada ao 

conhecimento do interlocutor – no limite determinará sua vontade e interesse) existentes 

no sistema internacional.  Uma inserção internacional adequada só se dá dentro desta 

estrutura.  Os regimes, quando analisados conjuntamente com as percepções cognitivas 

dos interlocutores sobre um outro ator, irá condicionar o tipo de inserção deste nas redes 

formadas a partir dos próprios regimes.  Deste modo, as ações dos atores internos na 

alteração da percepção cognitiva dos interlocutores sobre os próprios atores internos, 

influenciam grandemente na maneira como a inserção internacional será estruturada.  

 

Em outras palavras, para se inserir internacionalmente é necessário “dançar 

conforme a música” (seguir o regime), ou, ao menos, dar esta impressão. As 

considerações de KRATOCHWILL e RUGGIE oferecem um bom ponto de partida para 

a nossa análise: 

 

“International regimes are commonly defined as social institutions around 
which expectations converge in international issues areas.  The emphasis on 
convergent expectations as the constitutive basis of regimes gives regimes an 
inescapable intersubjective quality.  It follows that we know regimes by their 
principled and shared understandings of desirable and acceptable forms of 
social behaviour.  Hence, the ontology of regimes rests upon a strong element 
of intersubjectivity.”27 (KRATOCHWILL e RUGGIE, apud HERZ, 1988, 
p.76)28 

 

A subjetividade, portanto, se torna peça importante nas considerações sobre os 

mecanismos que favorecem uma inserção internacional (baseadas em regimes) e, 

novamente, a percepção coletiva mais ou menos compartilhada dos atores (sujeitos – daí 

                                                             
27 “Regimes Internacionais são usualmente definidos como instituições sociais em que há uma 
convergência de expectativas em uma área temática internacional.  A ênfase em expectativas 
convergentes como a base constitutiva dos regimes confere aos regimes uma qualidade intersubjetiva 
inescapável.  Como conseqüência, nos conhecemos os regimes pelo mútuo entendimento que este provoca 
sobre as formas sociais de comportamento aceitáveis e desejáveis.  Daí o fato da ontologia dos regimes 
estar apoiada em um elemento muito forte de intersubjetividade.” (Kratochwill and Ruggie, apud Herz, 
1985, p. 764) (Tradução do autor).  
28 HERZ, Mônica. A dimensão cultural das relações internacionais e os atores não-    governamentais. In: 
Contexto Internacional. Rio de Janeiro: PUCRJ, Jul./Dez. 1988, Ano 4, N. 8. 
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ser algo subjetivo)  em posição de interlocução ao ator sub-nacional se torna bastante 

determinante da capacidade deste de se inserir internacionalmente.   

 

Nem tudo, porém, é algo de natureza subjetiva. No cognitivismo existem dois 

ambientes a serem analisados, o ambiente operacional e o ambiente psicológico.  O 

primeiro é composto por elementos externos e internos reais que afetam diretamente ao 

resultado da interação (cooperação e/ou inserção).  O segundo é formado por estes 

mesmos elementos influenciados e filtrados pelas imagens, valores, crenças e atitudes 

dos tomadores de decisões.  Como parece fácil de inferir, será o ambiente psicológico o 

responsável pela decisão tomada pelo ator, muito embora o ambiente operacional seja 

aquele que se aproxime mais da realidade.  Obviamente, o ambiente psicológico poderá 

ser idêntico ao ambiente operacional, caso o ator tenha uma percepção totalmente 

acertada da realidade – neste caso, o ambiente operacional será mais determinante da 

interação do que o ambiente psicológico.  

 

“Na medida em que os decisores percebem o ambiente operacional 
corretamente sua atuação em política externa será baseada na realidade e 
tenderão estes a ter sucesso.  Na medida em que suas imagens são incorretas, 
escolhas de políticas públicas não terão sucesso, ou seja, haverá um abismo 
entre os objetivos definidos pelas elites e os resultados da política 
implementada”. 29(MICHAEL BRECHER, apud HERZ, p. 79) 

 

Na prática, porém, é extremamente difícil um ator possuir informações 

suficientes para possuir ambientes psicológicos e operacionais idênticos.  Não obstante, 

é necessário o esforço de adequação, em maior ou menor grau, tanto do ambiente 

operacional quanto do psicológico (do interlocutor) para a inserção internacional.  

 

Deste modo, o ato de se promover internacionalmente, está intriscicamente 

ligado ao quadro cognitivo dos atores. Assim, para promover um ator sub-nacional 

internacionalmente é necessário que se modifique a percepção do interlocutor. Políticas 

                                                             
29 HERZ, Mônica. Análise Cognitiva e Política Externa. In: Contexto Internacional. Rio de Janeiro: 

PUCRJ, jan.-jun., 1994. V.16, n.1. p.79.  
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públicas, declarações oficiais, notas publicitárias e outras ações de âmbito interno e 

estatal podem influir nos padrões de inserção existentes em toda uma região por 

alterarem a percepção cognitiva de um interlocutor sobre um assunto e, 

consequentemente, seu cálculo de interesse em levar adiante a parceria internacional. 

Esta modificação do quadro cognitivo do interlocutor pelo ambiente psicológico não 

consegue auto sustentar-se caso não seja acompanhada, também, de uma alteração no 

ambiente operacional, com modificações estruturais que venham a endossar o que foi 

exposto no plano das idéias. Essas modificações estruturais são variadas mas de forma 

geral pode-se pensar em modificações que melhorem a 1) nova base econômica; 2) 

infra-estrutura urbana; 3) qualidade de vida; 4) interação social; 5) governabilidade. 
30(BORJA, 1996, p. 82)  

 

Percebe-se, então, que para se inserir internacionalmente são considerados 

elementos de ordem objetiva (infra-estrutura local, instituições existentes, capital físico 

e humano) e subjetiva (percepções cognitivas – como o protagonista enxerga os 

elementos objetivos), já que os interlocutores estão tratando com informações muitas 

vezes imperfeitas. 

 

Esta ação visando a mudança do quadro perceptual dos interlocutores externos 

de modo que aparente a eles que o ator sub-nacional está inserido em um regime não 

pode, de maneira alguma, ficar somente na retórica pois é absolutamente importante a 

existência de significados compartilhados intersubjetivamente  entre os atores 

participantes do regime. Um entendimento coletivo mínimo para um determinado 

assunto é condição necessária para a escolha de um corpo substantivo de regras (adesão 

ao regime), caso contrário, a cooperação internacional estará destinada ao fracasso.  

Novamente, a inserção de um ator de forma continuada a um regime só se dá caso haja 

respeito à estrutura do próprio regime.  

 

                                                             
30 BORJA, Jordi. As Cidades e o Planejamento Estratégico: uma Reflexão Européia e Latino-Americana. 
In: FISCHER, Tânia. (org) Gestão contemporânea, cidades estratégicas e organizações locais. Rio de 
Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1996. 
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Uma política de fomento à cooperação e inserção internacional deve então 

reforçar os pontos vistos como positivos pelos interlocutores internacionais e refutar os 

pontos vistos como negativos pelos mesmos.  Para isto, a escola cognitivista enfatiza 

aspectos comunicacionais tais como a dinâmica de conhecimento e identidades entre 

atores plurais, partindo de uma visão sociológica.  Assim, temos que ações ligadas à 

comunicação tem um grande impacto nas interações entre os atores no que se refere à 

temática de inserção internacional. 

 

Entretanto, engana-se quem pensa que o ator sub-nacional deva empreender 

ações alteradoras da percepção cognitiva apenas dos interlocutores externos para se 

promover. O próprio ator sub-nacional não é facilmente definido em termos de coesão, 

e a alteração da percepção cognitiva do interlocutor externo necessita da existência e 

posterior emissão de um elemento de coesão interna que minimamente consiga articular 

o todo em torno da emissão deste fluxo informacional.  Assim, percebemos o ator sub-

nacional ao emitir esses fluxos deve agir como  

 

“um espaço simbiótico (poder político /  sociedade civil) e simbólico (que 
integra culturalmente e confere identidade coletiva a seus habitantes, tendo um 
valor de troca com o exterior) que se transforma em um campo de respostas 
possíveis aos desafios econômicos, políticos e culturais de nossa época.”31 
(BORJA, 1996, p. 85)     

 

Esta nova identidade deve estar em consonância com os anseios dos 

interlocutores externos e quase sempre é associada a idéia de harmonia social, 

desenvolvimento, estabilidade, modernidade e eficiência dos atores locais.  Assim, o 

ator sub-nacional será promovido positivamente, inserindo-se internacionalmente como 

polo atrativo de investimentos, cooperação, parcerias, etc. 

 

A conscientização interna desse novo papel é fundamental para sua viabilização.  

Atores Públicos e Privados devem se articular para descobrir esta nova identidade a ser 

projetada tanto internamente como internacionalmente, reduzir os antagonismos entre 
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discurso e realidade (ambiente psicológico x operacional) e, finalmente, se projetar 

internacionalmente e estar preparado para respeitar ao regime.   

 

O que se espera é que, a partir da união dos atores públicos e privados em prol 

desta nova identidade a ser projetada interna e externamente e utilizando-se de 

mecanismos de indução desta, consiga-se promover a região no exterior, 

 

 “desenvolvendo uma imagem forte e positiva apoiada numa oferta de infra-
estrutura e de serviços (e comunicações, econômicos, culturais, de segurança, 
etc.) que atraia para a cidade investidores, visitantes e usuários capazes de 
consumir e que facilite suas exportações (de bens e serviços, de profissionais, 
etc.).32 (BORJA, 1996, p.90)  

 

A dimensão cultural passa a ser então quadro de referência para a constituição 

de imagens constitutivas em termos de formação de convicções e expectativas dos 

atores e também como quadros de referencia interna, da cultura internacional33, formada 

a partir de elementos simbólicos domésticos e externos, a partir dos quais atores estatais 

e não estatais dão sentido e significação às suas ações quando as projetam para o 

cenário internacional. A identidade, em forma de um símbolo que aglutine os atores 

internos(dando coesão) e sensibilize os externos (criando expectativas), deve ser capaz 

de gerar cultura internacional34 que se perpetue inercialmente ao longo do tempo.  

 

A criação desta cultura internacional, então, se forma por meio da criação da 

identidade comum a ser projetada externamente.  A formação desta identidade e da 

cultura de interação com o “internacional” pode ser induzida, se utilizando de 

estratégias de convencimento desenvolvidas pelo poder púbico e grandes empresas 

(liderança partilhada).  O uso recorrente de figuras imagéticas que remetam à identidade 

a ser reforçada localmente faz com que sejam reproduzidos os traços culturais 

                                                                                                                                                                                   
31 BORJA, Jordi. Op. cit. nota 30, p. 90 
32 BORJA, Jordi. Op. cit. nota 30, p. 90 
33 Isto é, de interação com atores externos.  
34 Entenda-se como cultura internacional uma predisposição de atores locais por se envolver com atores 
internacionais a fim de auferir ganhos estratégicos para si próprio ou para sua comunidade. 
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relacionados com esta identidade, o que faz, após uma codificação deste no imaginário 

popular, que este efetivamente se transforme na identidade típica da região (imagens-

síntese).   

 

“Nesse sentido, verdade e mitificação [participam], concretamente, de sínteses 
culturais (imagens-síntese) da vida coletiva... [que] conformam valores e 
crenças, fornecendo elementos àqueles que envolvidos [por exemplo], com o 
marketing e a mídia, procuram articular as atividades econômicas e sociais, 
determinados elementos consensuais do discurso sobre a cidade.”35 (RIBEIRO 
e GARCÍA,  Apud LOBO  e PEREIRA,  1998)  

 

O exemplo de Curitiba é bastante didático.  Ao longo dos anos, foram 

construídas e projetadas várias imagens-síntese à Curitiba.  De cidade modelo para 

capital da qualidade de vida, capital de primeiro mundo ou capital ecológica, foram 

várias as identidades construídas para Curitiba.  Com estes títulos, Curitiba conseguiu 

lançar-se no mercado externo e captar recursos e investimentos que de outra forma, 

dificilmente conseguiria.  Independente da correspondência destas imagens com a 

realidade, a simbologia projetada externamente para a promoção da cidade foi eficaz ao 

inseri-la nos regimes internacionais de financiamento, investimento e cooperação com 

as temáticas condizentes (ao menos em termos de pré-requisitos) com as imagens-

síntese apresentadas. 

 

Barcelona e Lisboa também são paradigmáticas. Ao atrelarem suas imagens e 

identidade à, respectivamente, Jogos Olímpicos de 1992 e Exposição Universal de 1998, 

elas conseguiram atrelar, efetivamente, sua imagem à modernidade e cosmopolismo  

inerente a esses eventos.  A promoção destas cidades para o turismo, investimentos e 

cooperação se estendeu muito além do ano dos respectivos eventos, em parte, devido à 

processos de reforço destas identidades ao efetivamente investirem em qualidade de 

vida36 e desenvolvimento urbano.    

                                                             
35 RIBEIRO e GARCÍA apud LOBO, Fernanda D. F. e PEREIRA, Chyara S. O Estado-Nação e as 
cidades – A redefinição do papel do Estado e a emergência das cidades no cenário internacional. In: 
IV Encuentro de Estudiantes e Egresados de Relaciones Internacionales.  Montevidéu, 1997, p. 35.  
36 Após os Jogos Olímpicos de 1992 a vila olímpica foi convertida em habitações populares. 
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Sumarizando, portanto, os mecanismos que favorecem a inserção internacional 

de um ator sub-nacional serão aqueles que alterem a percepção cognitiva dos atores 

externos (interlocutores) de modo a exaltar as conformidades do ator para com o regime 

internacional de uma certa área temática.  Para tanto, será necessário o envolvimento de 

atores públicos e privados em torno da construção de uma identidade única a ser 

projetada externamente; articulação de atores em objetivos comuns visando à adequação 

regional aos anseios / necessidades externas para conformidade com os regimes 

(normalmente pressupondo desenvolvimento em geral); marketing regional utilizando-

se, inclusive, de instrumentos de divulgação em massa; e criação de uma maior cultura 

de envolvimento de atores locais com atores estrangeiros na região.  
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3  A INSERÇÃO INTERNACIONAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
 

Segundo o relato de CLÉLIO CAMPOLINA DINIZ37 (1980), Minas Gerais tem, 

ao longo de sua história, interagido com atores externos de modo a buscar seu 

desenvolvimento e industrialização.  Como um Estado que se encontrou, no começo do 

século XX, defasado industrialmente em relação à economia brasileira, a busca de 

capitais  na matriz pública e no exterior se fez necessária. Assim, em 1930, foi montado 

em Minas um sistema energético governamental e logo em seguida, em 1940,  a cidade 

industrial de Contagem foi construída pelo poder público como forma de alavancar o 

desenvolvimento industrial.  

 

Essa ação governamental fez com que Minas recebesse, de maneira precoce, 

investimentos estrangeiros, embora a resposta em termos de desenvolvimento industrial 

não tenha ocorrido tão rapidamente por, entre outros, a falta de um centro comercial 

exportador para articular as atividades do Estado.  

 

Bem ou mal, tendo obtido sucesso ou fracasso, Minas sempre teve um projeto 

para a sua interação com o exterior.  Procurou-se, nos anos trinta, atrair grupos 

estrangeiros para a grande siderurgia, sendo culminado com a perda deste projeto em 

1939 e a indefinição dos rumos.  

 

Posteriormente, com a Segunda Grande Guerra Mundial, Minas readquiriu um 

foco: exportar minério de ferro para os países aliados.  Com isso, e por meio do “acordo 

de Washington”, foi possível adquirir recursos para construir a CIA VALE DO RIO 

DOCE e os meios logísticos para o transporte do mineral.  Ao Estado ficou a 

incumbência de extrair o minério pois o capital nacional privado era incapaz financeira 

e tecnicamente enquanto que o capital estrangeiro estava inviabilizado por causa da 

guerra e da ideologia nacionalista encontrada no governo brasileiro.  

                                                             
37 DINIZ, Clélio Campolina.  Estado e Capital Estrangeiro na Industrialização Mineira. Belo 

Horizonte. Imprensa da UFMG. 1981 pp 260. 
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Logo após o fim da guerra e óbvia mudança de contexto mundial, o foco de 

Minas quanto a sua inserção internacional teve que se alterar novamente.  O preço 

internacional dos minério havia colocado a CIA VALE DO RIO DOCE, ACESITA e 

outras siderúrgicas da época em maus lençóis e outro plano de desenvolvimento 

econômico / industrial deveria ser pensado.  A solução encontrada era prover estas 

indústrias de competitividade por meio de melhoria da infra-estrutura e da relacionada 

atração de capital estrangeiro, culminando no “Binômio Energia e Transporte” de JK, 

fazendo nascer a CEMIG, com financiamento externo e do BNDE, e uma malha 

rodoviária essencial à competitividade mineira.    

 

Somente por volta de 1950 o capital estrangeiro veio a investir em Minas nas 

indústrias de bens duráveis de consumo e de capital, sempre de olho nas possibilidades 

de exploração de recursos minerais.  Daí, foi possível a retomada do projeto siderúrgico, 

com a criação da USIMINAS com apoio japonês; MANNESMANN com capital 

alemão; BELGO MINEIRA, com capital luxemburguês etc.    

 

“Em síntese, na década de 1950 houve um grande avanço da infra-estrutura 
em Minas Gerais e ao mesmo tempo um relativo desenvolvimento das 
indústrias de bens intermediários, especialmente aço e cimento.  No entanto 
manteve-se a posição de atraso relativo da economia mineira.” 38(DINIZ, 
1980 p.18)  

 

                                                             
38 DINIZ, Clélio Campolina. op. cit. nota 37, p.18 
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Na década de 60, em um período de crise econômica no Brasil mas grande 

liquidez internacional e condições políticas de entrada de investimentos estrangeiros no 

Brasil, foi criado o BDMG e posteriormente o INDI, responsáveis por, respectivamente, 

promover o desenvolvimento econômico e social de Minas Gerais por meio de 

empréstimos e financiamentos de longo prazo e atração de investimentos estrangeiros 

na cadeia produtiva industrial.  Deste modo, ficava evidente o objetivo da nova política 

de inserção internacional de Minas Gerais nesta época: fomentar a industrialização por 

meio do fortalecimento institucional de Minas Gerais. 

 

A industrialização, ainda que tardia, se intensificou daí para frente devido a 

existência de energia, transporte, comunicações, um forte aparato institucional além da 

“...existência de insumos industriais (produtos metalúrgicos), de um grande mercado 

para equipamentos para mineração e metalurgia, de técnicos e mão-de-obra 

especializada...”39 (DINIZ, 1980, p.19)  

 

Assim,  

 

“Dentro desta convergência de vetores, Minas aproveitou-se das condições 
internacionais favoráveis.  O grande fluxo de capitais estrangeiros, de riscos e 
de empréstimos, que se estabeleceu para o país na década de 1970, encontrou 
a economia mineira em condições privilegiadas para recebê-lo, pois, além de 
todas as vantagens econômicas apresentadas, o Estado agiu fornecendo 
facilidades e favores especiais, resultantes da preparação institucional, 
superiores aos de qualquer outra região do país, e disposição política 
governamental de assim proceder.”40 (DINIZ, 1980,  p. 20) 

 

Nesta época, frente a esta conjuntura internacional favorável, Minas Gerais 

atraiu bastante recursos para o desenvolvimento social e urbano por meio de 

planejamento para negociação.  Ou seja, identificou-se exatamente os projetos de 

concessão de créditos existentes em diversos organismos internacionais – notadamente 

o Bando Mundial e Interamericano – e traçou-se uma estratégia  de adequação interna à 

                                                             
39 DINIZ, Clélio Campolina. op. cit. nota 37, p.19 
40 DINIZ, Clélio Campolina. op. cit. nota 37, p.20 
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esses projetos visando a obtenção destes créditos.  A estratégia teve resultados 

extremamente positivos com aporte de uma quantidade considerável destes recursos 

para Minas Gerais.  

 

Entre 1975 e 1996, o PIB mineiro cresceu absurdamente (93%) em termos reais, 

principalmente no setor de transformação e nos serviços industriais de utilidade pública. 

Na indústria extrativa mineral, Minas reinou praticamente sozinho até o início da 

exploração, entre outras, das jazidas do complexo Carajás. Mesmo assim, em meados da 

década de 90, o Estado ainda respondia por 26% do valor da produção mineral brasileira 

do setor de metálicos.41 (INDI, 2001)   

 

Esta industrialização, porém, teve seu preço.  Embora o parque industrial seja 

moderno, esta expansão se deu de forma selvagem e agressiva,  

 

“no sentido da cristalina subordinação do social ao econômico, devorando as 
atividades tradicionais, unificando o mercado e subordinando parcela da 
população a miseráveis condições de vida.. É dominante a participação do 
capital estrangeiro e protetora a ação do Estado para com ele, levando a que 
a integração da estrutura produtiva se faça de forma paradoxal.  Integra por 
um lado e desintegra por outro.” 42(DINIZ, 1980, p. 21)  

 

A história de industrialização e inserção internacional de Minas Gerais tem 

muito a nos servir na definição de uma política de inserção internacional para hoje.   

Três elementos que fizeram parte da inserção de Minas ao longo de sua história devem 

ser analisados com bastante atenção sendo que os dois primeiros devem ser evitados e o 

último é absolutamente essencial, se configurando, no limite, como o objeto final deste 

trabalho.   São eles (a) a preponderância do extrativismo mineral neste processo;  (b) a 

subordinação do social ao econômico; (c) a existência de um foco ou política clara para 

a inserção internacional 

                                                             
41 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE MINAS GERAIS. Perfil de Minas 
Gerais. Disponível em: <http://www.indi.mg.gov.br/minas/in_minas.htm>. Acesso em: 20 Julho. 2001 
42 DINIZ, Clélio Campolina. op. cit. nota 37, p.21 
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(a) Preponderância histórica do extrativismo mineral no processo de inserção 

internacional de Minas Gerais 

 

A exploração mineral sempre foi carro chefe das variadas políticas mineiras de 

inserção internacional. 

 

“A economia de Minas Gerais esteve sempre ligada fundamentalmente aos 
recursos naturais.  De início, a mineração de ouro e diamantes.  
Posteriormente, siderurgia e cimento.  Mais recentemente, incorporam-se as 
indústrias de alumínio, zinco e ferro-ligas, além da exploração mineral com 
vistas à exportação para outras partes do País e do Exterior.” 43(DINIZ, 1980, 
p.184) 

 

“Embora existam recursos minerais em outras partes do país, em nenhuma 
delas está disponível tão ampla e variada gama de recursos minerais em 
condições de exploração econômica no curto prazo.  Elevada parcela dos 
recursos minerais conhecidos e da produção mineral do país estão localizados 
em Minas Gerais.”44 (DINIZ, 1980, p. 185)  

  

De fato, o Estado é campeão na produção de diversos minérios.  Ele é o maior 

produtor mundial de nióbio, o maior produtor nacional de minério de ferro, lítio e zinco, 

grafita e agalmatolito e possui produção considerável de bauxita, manganês, níquel, 

ouro, calcário, rocha fosfática, rochas ornamentais, gemas, água mineral, entre outros. 

 

Como podemos observar em tabela sobre a produção de ferro-gusa, laminados e 

minério de ferro em Minas Gerais e no Brasil, no ano 2000 Minas Gerais produzia 56% 

do Ferro Gusa brasileiro; 36,7% dos laminados; e 65,8% do minério de ferro.  Estes 

dados, levantados pelo Instituto Brasileiro de Sirerurgia (IBS), DNPM, DIRIN, CVRD, 

MBR, FETERCO, SAMITRI e SAMARCO, e elaborados pela Fundação João Pinheiro 

(FJP), por meio de seu Centro de Estatística e Informações (CEI), atestam para a 

posição proeminente de Minas Gerais na produção metalúrgica brasileira. 

                                                             
43 DINIZ, Clélio Campolina. op. cit. nota 37, p.184 
44 DINIZ, Clélio Campolina. op. cit. nota 37, p.185 
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TABELA 1: PRODUÇÃO DE FERRO-GUSA, LAMINADOS E MINÉRIO DE 

FERRO – MINAS GERAIS E BRASIL – 1998 – 2000 (MIL TONELADAS)45 

 
Especificação 1998 1999 2000 
Ferro Gusa    
Minas Gerais 12.920 12.535 15.582 
Brasil 25.258 24.549 27.810 
Relação MG / BR (%) 51,2 51,1 56.0 
Laminados (1)    
Minas Gerais 8.343 8.513 9.458 
Brasil 23.231 24.179 25.739 
Relação MG / BR (%) 35,9 35,2 36,7 
Minério de Ferro    
Minas Gerais 127.323 126.384 141.212 
Brasil 199.234 194.439 (2) 214.610 
Relação MG/BR (%) 63,9 65,0 65,8 
Fontes: Dados Básicos: Instituto Brasileiro de Sirerurgia (IBS), DNPM, DIRIN, CVRD, MBR, 
FETERCO, SAMITRI e SAMARCO 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI) 

(1) A partir de 1999 inclui Semi-Acabados para Venda. 
(2) Dado Preliminar. 
  
Indubitavelmente,  a exploração mineral continuará tendo peso considerável na 

definição de qualquer política de inserção internacional de Minas Gerais, muito embora 

este setor já tenha uma posição de competitividade consolidada não necessitando de 

tantos cuidados e incentivos.  Hoje em dia, porém, a taxa de crescimento do setor, a 

nível mundial, já não apresenta o mesmo dinamismo de algum tempo atrás, embora 

continue sendo extremamente lucrativo. Surge, então, a necessidade estratégica de 

diversificarmos a pauta de produção / exportação mineira de modo, inclusive, a reduzir 

a dependência e vulnerabilidade externa do Estado tendo em vista que o setor 

siderúrgico é um setor de commodities, com preços internacionais caracterizados pela 

instabilidade e oscilação.  

 

A seguir, veremos a pauta de exportação de Minas Gerais com valores 

específicos para cada tipo de produto: 

                                                             
45 FUNDAÇÂO JOÃO PINHEIRO. Perfil de Minas Gerais 2001. Belo Horizonte, 5ª Edição, 2001, p. 50  
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TABELA 2: PAUTA DE PRODUTOS EXPORTADOS – MINAS GERAIS –  1999 – 

200046 

1999 2000 PRODUTO EXPORTADO (1) 
(US$ mil 

FOB) 
Part. (%) (US$ mil 

FOB) 
Part. (%) 

Café e especiarias 1.307.466 20,5 996.803 14,9 
Prod. Alim., bebidas, fumo, sementes e 
sucos 

158.177 2,5 162.299 2,4  

Minérios e outros produtos minerais 1.488.974 23,3 1.706.525 25,4 
Prod. Quím., plást., borracha e obras 238.868 3,7 295.596 4,4 
Madeira, cortiça, pasta mad., papel e 
obras 

278.620 4,4 375.038 5,6 

Algodão, têxteis, confecções e calçados 38.689 0,6 65.650 1,0 
Obras, pedra, cerâmica, vidro, pérolas e 
pedras prec. 

282.568 4,4 303.196 4,5 

Ferro, aço, ferro fundido / obras 1.264.439 19,8 1.522.721 22,7 
Outros metais comuns e suas obras 110.274 1,7 142.899 2,1 
Mat. Elétrico, máquinas e aparelhos 292.110 4,6 327.845 4,9 
Mat. Transporte, veículos autom., 
tratores 

808.165 12,7 651.378 9,7 

Outros 113.649 1,8 160.879 2,4 
Total 6.382.000 100,0 6.710.829 100,00 
Fonte: Dados Básico: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e do Comércio Exterior (MDIC), 
Secretaria de Comércio Exterior (SECEX). 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI).  
(1) Os números após as especificações referem-se à “Nomenclatura Comum de Mercadorias”. 

 

Em uma consultoria técnica da McKinsey & Company à Federação das 

Indústrias do Estado de Minas Gerais em seu projeto Cresce Minas47, foram agrupados 

8 blocos de atividade econômica em Minas Gerais com potencial de crescimento 

econômico.  A saber, estas atividades econômicas são: Produção vegetal (café, frutas, 

cachaça artesanal, sucro-alcooleiro e silvicultura); Proteína animal (aves, bovinos, 

suínos e laticínios); Indústria leve (calçados, moda, têxtil e vestuário, móveis); 

Construção (construção civil); Indústria pesada (metal-mecânica e siderurgia); Indústria 

tecnológica (Biotecnologia, automotivo (autopeças), equipamentos elétricos, 

                                                             
46 FUNDAÇÂO JOÃO PINHEIRO. op. cit. nota 46, p 103 
47 FIEMG. Cresce Minas – Um projeto brasileiro. Belo Horizonte, 2000 pp.112 
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equipamentos eletrônicos, software e telecomunicações); Serviços (atacado, turismo e 

serviços automotivos); e Atividades tradicionais (Artesanato, gemas e lapidação).   

 

A nova política de inserção internacional de Minas Gerais terá que, 

necessariamente, considerar esta gama expandida de atividades econômicas do Estado, e 

não somente o setor de extrativismo mineral e siderurgia.  

 

(b) Subordinação histórica do “social” ao “econômico” no processo de inserção 

internacional de Minas Gerais  

 

Como exposto no breve histórico apresentado sobre a industrialização e inserção 

internacional de Minas Gerais, fica claro que houve uma óbvia preferência por objetivos 

econômicos frente a objetivos sociais.  Assim, Minas Gerais é hoje o terceiro estado de 

maior economia no Brasil representando aproximadamente 8,3% do PIB brasileiro, ou 

US$ 69 bilhões (dados de 1998). As exportações de bens e serviços do estado foram de 

US$ 7,6 bilhões em 1998, a segunda maior do País, enquanto as importações no mesmo 

período somaram cerca de US$ 3,8 bilhões.48 Essa posição de vanguarda industrial no 

Brasil convive, porém, com uma situação de exclusão social de grande parte da 

população como nos mostra os seguintes dados comparativos sobre o desenvolvimento 

humano em Minas (destacado) e no Brasil49: 

 

Percebe-se, desta forma, que há uma disparidade bastante acentuada sobre a 

posição de Minas Gerais em termos econômicos e em termos sociais. Não obstante ser a 

terceira maior economia do Brasil, os índices de educação podem ser muito melhorados 

assim como  o PIB per capita – 14% abaixo da média nacional de 1996 – e o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH). 

 

 

                                                             
48 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE MINAS GERAIS. op. cit. nota 41.  
49PNUD; IPEA; FJP. Desenvolvimento Humano no Brasil: 1970 – 1996. Versão 1. Eduardo Martins 
ESM Consultoria, Software, 1998. (Programa de Computador) 
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A situação se torna ainda mais complicada quando percebemos que Minas 

Gerais não é homogênea e existem regiões com excelente níveis de vida – bem acima da 

média brasileira – e outras em estado de calamidade.  As microregiões de Uberaba e 

Uberlândia, por exemplo, apresentam índice de IDH de 0,882, superiores à média 

brasileira (0,830), do Rio Grande do Sul e Distrito Federal (ambos 0,869).  No outro 

lado da moeda, porém, as regiões Norte e Nordeste (Vale do Jequitinhonha / Mucuri) de 

Minas possuem um índice de IDH em torno de 0,6.  Nestas regiões,  o tempo médio de 

estudo da população é de 2,5 anos (metade da média de Minas Gerais), a taxa de 

mortalidade infantil é de 20% a 30% maior que a média estadual.   

 

Desta maneira, a política de inserção internacional de Minas Gerais tem de 

deixar de ser algo meramente econômico para englobar também o aspecto de melhoria 

social da população.  Essa inserção internacional, então, deverá perpassar o aspecto 

puramente de promoção comercial e atração de investimentos para se tornar algo mais 

amplo, em que busque-se também cooperação técnica e sinergia de forças nas áreas da 

educação, saúde, combate à pobreza e desenvolvimento sustentável em geral. 
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(c) A existência histórica de um foco ou política clara para a inserção 

internacional em Minas Gerais 

 

Como pudemos acompanhar no breve relato sobre a industrialização e inserção 

internacional de Minas Gerais, sempre houve um foco bem definido para a interação do 

Estado com os seus interlocutores internacionais.  Na década de 30, o foco era atrair 

grupos estrangeiros para a grande siderurgia. Na segunda Guerra Mundial, exportar 

minério de ferro para os países aliados. No pós guerra, tentou-se prover as indústrias 

siderúrgicas de competitividade por meio de melhoria da infra-estrutura e da 

conseqüente atração de capital estrangeiro.  Em 1950 o foco foi a retomada do projeto 

siderúrgico. Na década de 60, fomentar a industrialização por meio do fortalecimento 

institucional de Minas Gerais.  Nos anos 70, o foco foi a industrialização e para isso o 

Estado agiu fornecendo facilidades e favores especiais aos investidores.  
 

Não obstante serem políticas acertadas ou não, a inserção se dava de maneira 

organizada pois os tomadores de decisão sabiam o que procurar no exterior. E hoje, qual 

o foco de Minas Gerais para sua inserção internacional? Como definir uma política de 

relações internacionais para Minas se este foco não está totalmente claro? 

 

“Hoje, a crise do Estado brasileiro, em suas três instâncias governamentais 
acoplada ao esgotamento da política industrial substitutiva de importações 
numa conjuntura internacional marcada por intensa globalização dos 
mercados, obriga-nos a um instigante exercício de definição de uma nova 
agenda mineira de relações externas capaz de responder aos problemas e 
oportunidades criadas por uma nova divisão internacional do trabalho, cuja 
implementação requer, dos governos estadual e municipal, parcerias, 
programas e mecanismos institucionais bastante diversos dos que nos foram 
legados pelos anos sessenta e setenta.” 50(LASMAR, 2000) 

 

                                                             
50 LASMAR, José Oswaldo. Inserções internacionais de Minas Gerais. Estado de Minas, Belo 

Horizonte, 18 de Abril, 2000, Caderno Opinião, p. 7 
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Com a globalização, as mudanças na forma de interação entre os atores se deram 

demasiadamente rápida e o fato de não haver mais um único setor merecedor das 

atenções do planejamento / política em Minas Gerais como o foi a indústria siderúrgica 

tornam a definição deste foco problemática e dificultada. Agora, o foco é difuso e 

indefinido, sendo ao mesmo tempo a promoção comercial, atração de investimentos, 

fomento ao turismo, cooperação técnica para aquisição de ciência e tecnologia, busca de 

financiamento e sinergias externas para melhoria social etc. 

 

O antigo foco tendo a siderurgia como base tinha sua razão de ser pois a 

exploração de um recurso abundante e primário era a forma mais fácil de industrializar e 

alavancar a economia do Estado. Não temos um foco hoje embora uma infinidade de 

atores públicos e privados atuem nas mais diversas áreas, inserindo de maneira distinta 

Minas Gerais no plano internacional, de modo a auferir ganhos internos. São ações 

isoladas que beneficiam extremamente a sociedade mas, infelizmente, são limitadas por 

sua própria natureza.  

 

Independente de como se configurará este novo foco da inserção internacional 

de Minas Gerais, uma coisa é clara.  Ela deverá compreender a diversificação da pauta 

de produção / exportação de maneira a torna-la competitiva, assim como a necessidade 

de diminuição das disparidades sociais em Minas.    
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Minas Gerais – Necessidades, Potencialidades e Dificuldades para a Inserção 

Internacional  

 

 Minas Gerais está dividida, para fins de planejamento, em dez regiões 

geográficas com características distintas, cada qual apresentando necessidades, 

potencialidades e inserção nos regimes internacionais de maneira diferenciada.  Não 

bastasse a heterogeneidade, Minas Gerais não está integrada entre si, o que é 

confirmado por HELENA BOMENY (1991): 

 

“Ao plano racional de integração contrapunha-se a realidade distinta das 
Minas e das Gerais.  A rede viária de transportes que servia ao estado 
denunciava isso.  Ela buscava o exterior e não confluía para o seu centro 
político, administrativo e geográfico: buscava o caminho para o mar, adverte 
Vasconcelos, visando o Rio de Janeiro.  As comunicações, sintetiza ele, 
correspondiam ao status local: as Minas ligadas ao Rio, as Gerais 
centripetamente interessadas nos estados vizinhos, mais precisamente, nos 
sertões que faziam divisa com outros estados – o sertão de Paracatu na 
fronteira com Goiás; o sertão do Jequitinhonha na fronteira com a Bahia; e o 
sul de Minas Gerais com o sertão da Serra do Mar, Rio de Janeiro.  Entre as 
duas regiões, as Minas e as Gerais, o contato por fazer.  Belo Horizonte nasce 
portanto com essa missão integradora: fazer das Minas e das Gerais, Minas 
Gerais.” 51(BOMENY, 1991, p 71) 

 

Toda esta heterogeneidade precisa ser conhecida para se pensar a inserção 

internacional do Estado.  A seguir fazemos um breve relato das características de cada 

região. No que pese sua superficialidade, será suficiente para uma idéia geral da matriz 

econômica / social encontrada no Estado e seus níveis de desenvolvimento. 

 

A Região Central abriga a Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). 

Possui um complexo industrial e dinâmicos setores de mineração, siderurgia, 

automobilístico, mecânica, têxtil, elétrico, autopeças e cimento, além de amplas reservas 

                                                             
51 BOMENY, Helena. Mineiridade dos Modernistas – A república dos Mineiros. 1991. 291 / f. Tese ( 

Doutorado Ciência Humanas: Sociologia) - Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, 
Rio de Janeiro, 1991. 
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de ferro, ouro, manganês, bauxita e calcário. Pelo planejamento estratégico da Cresce 

Minas, poderia também se configurar como importante centro de biotecnologia, 

construção civil, equipamento eletrônico e de tecnologia de informação, mobiliário, 

moda e de software.  

 

“A Região Metropolitana de Belo Horizonte detém a maior densidade de 
indústrias no Estado, sejam elas ligadas ao aproveitamento de recursos 
naturais, agropecuários, ou a ramos tecnologicamente mais complexos.”52 
(LASMAR, 1992)  

 

Mais importante do que seu potencial de produção, a Região Central tem 

também um importante papel para com o Estado de Minas Gerais como um todo.  Por 

ser o centro detentor da Capital e ampla estrutura viária, ela deveria  

 

“...portanto, cumprir, acima de tudo, o papel de unificadora, integradora do 
território mineiro.  Uma cidade que nasce de um projeto político que cedo se 
mostraria inconcluso e, para muitos, até hoje inacabado.  Capital das 
Alterosas, mas com muita dificuldade capital do Triângulo, do Noroeste, da 
Mata  ou do Sul do Estado, regiões fortemente polarizadas, econômica e 
culturalmente, por Brasília, Goiânia, por São Paulo e pelo Rio de Janeiro.”53 
(LASMAR, 2001)  

 

Este papel é extremamente importante pois, como já vimos, é importante 

imprimir uma identidade comum à Minas Gerais que posteriormente deve ser projetada 

exteriormente de modo a auferir ganhos internos.  A identificação desta identidade 

requer um mínimo de consenso pois, embora seja uma identidade em grande parte 

construída, ela tem que se basear em um ponto de partida mínimo que aglutine energias 

de diversas forças / atores internos de modo viabilizar esta construção.  

 

A Zona da Mata, situada entre Belo Horizonte e Rio de Janeiro, conta com 

cidades de porte, como Juiz de Fora, com 434 mil habitantes.  Possui um complexo 

                                                             
52 LASMAR, José Oswaldo et al. Regiões de Planejamento. Fundação João Pinheiro. Belo Horizonte, 

1992  
53 LASMAR, José Oswaldo. Crises e Consensos. UNA Minas, Belo Horizonte, Maio de 2001, p. 24 – 28 
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industrial destacando, além da siderurgia, metalurgia do zinco, laticínios, mobiliário e 

indústria têxtil, um emergente pólo automobilístico e de auto-peças, através da 

implantação da unidade industrial da Mercedes-Benz.  A Zona da Mata, devido à sua 

proximidade com o Rio de Janeiro, sofre bastante influência deste Estado, tanto 

culturalmente como economicamente.  

 

Atividade de pecuária, principalmente leiteira, e cafeicultura estão presentes em 

toda a região, e a cidade de Viçosa se configura cada vez mais como importante centro 

de pesquisa e difusão de tecnologia para a agropecuária. 

 

O Sul de Minas possui localização estratégica, a meio caminho entre São Paulo, 

Rio de Janeiro e Belo Horizonte. É uma das regiões mais desenvolvidas do Estado, 

possuindo várias cidades de porte médio (população entre 100 mil e 200 mil habitantes) 

onde estão sendo implantados projetos dos setores mecânico, agro-industrial, eletro-

eletrônico, de confecções, calçados, minerais não-metálicos, turismo, plantação de café, 

lacticínios, entre outros. A proximidade com São Paulo faz com que este exerça grande 

influência cultural e econômica na região Sul de Minas.  

 

A base da economia do Sul de Minas é essencialmente a pecuária leiteira, café e 

produção industrial. Esta última, inclusive, está em um grau de complexidade superado 

somente pela região central em Minas Gerais. Digna de menção quando falamos na 

atividade industrial do Sul de Minas, o eixo Itajubá - Santa Rita do Sapucaí se configura 

como grande produtor de eletro-eletrônica de alto grau de tecnologia.  

 

O Triângulo Mineiro é uma das mais ricas regiões do Estado e possui um dos 

melhores índices de IDH do país.  Suas principais indústrias são dos setores de gêneros 

alimentícios, têxtil, de açúcar e álcool, fertilizantes e químico, além de ser 

extremamente desenvolvido na avicultura, suinocultura e bovinocultura de corte.  Assim 

como a região sul, é grandemente influenciada por São Paulo e por Goiás, e possui uma 
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identidade que constantemente reafirma suas diferenças para com o resto de Minas 

Gerais. 

 

A bovinocultura de corte possui excelente desempenho e a avicultura ganha 

força a cada dia.  A agricultura foi desenvolvida com auxílio do Programa de 

Desenvolvimento do Cerrado (PRODECER), em uma associação entre o governo 

brasileiro e o capital japonês.  

 

A Região do Alto Paranaíba tem sua economia baseada na pecuária bovina, 

agricultura e extração mineral. Produz cereais, milho, soja e café, culturas que também 

se beneficiaram grandemente aos projetos agrícolas do PRODECER . Em virtude da 

grande disponibilidade de grãos, diversas empresas agro-industriais têm-se instalado na 

região.  Produz também emergente produção de avicultura / suinocultura.  

 

No Centro-Oeste, as atividades agrícolas de terras de cerrados expandem-se, 

assim como os maciços florestais, plantados para servir de combustível na produção de 

ferro gusa.  A atividade industrial significativa na região relaciona-se ao segmento de 

bens de consumo intermediários. Há grande produção da indústria calçadista e têxtil e o 

vácuo deixado pela substituição de fontes de energia para a indústria de ferro gusa, que 

deixa de usar o eucalipto, cria potencialidades para a indústria madereira e de móveis.  

 

A Região do Rio Doce, concentra algumas das empresas siderúrgicas mais 

importantes do País no chamado Vale do Aço. Possui também um emergente centro de 

gemas e lapidação, metal-mecânico e de silvicultura. Outras atividades econômicas 

menos proeminentes são a indústria madeireira, bovinocultura de corte e produção de 

papel e papelão.  

 

Destaca-se a existência estratégica da Estrada de Ferro Vitória Minas, ligando 

Minas Gerais no complexo portuário de Vitória-Tubarão.   
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A Região Noroeste de Minas, possui grande potencial para a produção de grãos, 

em especial a soja e o milho. É uma área essencialmente rural que possui tecnologia que 

imprime uma alta produtividade à produção, em que pese as disparidades sociais 

existentes. Os donos dos latifúndios não habitam a região, o que causa dificuldades para 

o planejamento regional já que a interlocução com a elite local fica dificultada.   

 

Não obstante seu potencial, a região ainda terá que superar suas carências de 

infra-estrutura econômica e social para conseguir se desenvolver plenamente.   

 

O Norte de Minas possui os seguintes setores industriais: cimento, têxtil, 

biotecnologia e ferroligas. Na atividade agrícola, há potencial para a fruticultura e a 

silvicultura e produção de cachaças artesanais também são exploradas. Não obstante, é 

uma região extremamente atrasada econômica e socialmente e de projeção comercial 

para o exterior extremamente dificultada.  

 

A região apresenta aridez elevada, baixa incorporação de tecnologia, péssima 

infra-estrutura e desenvolvimento social. Por sua condição precária de desenvolvimento, 

é uma área em que a SUDENE atua, havendo incentivos fiscais que tem efetivamente 

propiciado condições para o surgimento de algumas empresas e indústrias.  Além disso, 

vários projetos de irrigação como os Projetos Jaíba, Gorutuba, Pirapora e PAPP tem 

efetivamente contribuído para a melhoria das condições vigentes. 

 

A Região do Jequitinhonha / Mucuri, também de extrema pobreza e péssimas 

condições sociais. Destaca-se pela produção e exportação de pedras preciosas e 

semipreciosas e pela grande expressão de sua pecuária de corte.  

 

A matriz cultural e econômica do Norte de Minas e Vale do Jequitinhonha / 

Mucuri se aproximam bastante do Nordeste. O trabalho a ser realizado aqui deve ser 

essencialmente de combate à pobreza e criação de condições para o desenvolvimento 



 45 

auto-sustentável, seja pela melhoria de infra-estrutura, de condições de vida da 

população ou de atração / fortalecimento de novas empresas. 

 

“Percebe-se que a reversão do atual quadro de pobreza demandaria maciços 
investimentos na produção e na infra-estrutura econômica e social, e que 
políticas assistencialistas apenas tangenciam as causas estruturais da pobreza 
regional.” 54(LASMAR, 1992) 

 

Como pode se ver neste resumo rudimentar das estruturas regionais de Minas 

Gerais, as potencialidades e necessidades de cada região são muito diversas.  Se fosse 

apresentado também as diferenciações em termos de existência de marcas fortes, 

estrutura das cadeias de vendas, qualificação da mão de obra, escala etc., perceberíamos 

ainda mais a real dimensão das diferenças encontradas em cada região.   

 

Pensar, desta maneira, em uma política de inserção internacional para Minas 

Gerais se torna algo muito amplo pois as necessidades e potencialidades são muitas e 

distintas.  É necessário, uma política de inserção internacional que atenda minimamente 

a todas as regiões (para que não se repita as exclusões acirramento das disparidades 

regionais de épocas passadas) e busque no exterior suprir cada uma das necessidades 

internas.  

 

Como já foi colocado no capítulo anterior, para isso é necessário, dentre outras, 

a articulação entre os vários atores de Minas Gerais para a criação de uma identidade 

única a ser projetada externamente e  a adequação interna aos regimes internacionais 

existentes. Como as regiões não são homogêneas e algumas sofrem grande influência 

dos Estados vizinhos, esta tarefa fica dificultada sobremaneira pois deverá ser 

construída por meio de uma força aglutinadora / articuladora dos interesses diversos.  

 

A dimensão da adequação aos regimes irá significar, entre outros, provimento de 

infra-estrutura, qualificação profissional da população, melhoria da qualidade de vida e 

                                                             
54 LASMAR, José Oswaldo. Op. cit 52. P. 30 
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respeito aos vários padrões externos que permitam a inserção em redes existentes em 

um regime.  

 

A dimensão de criação de uma identidade única a ser projetada externamente 

pressupõe a integração e homogeneização das regiões e população mineira. No curto 

prazo, pressupõe a formação de um consenso mínimo sobre esta identidade e o empenho 

de diversos atores para dar vida a esta identidade. Um ponto importante a ser ressaltado, 

no caso de Minas Gerais, o processo de fragmentação em que as regiões mineiras se 

identificam mais com os Estados vizinhos do que com o próprio Estado de Minas 

Gerais deve cessar e para isso é necessário uma maior integração econômica e cultural 

entre as próprias regiões de Minas. 

 

Com certeza esta não será tarefa de um único ator mas sim de uma coalizão entre 

diversos atores públicos e privados em que a Região Central de Minas Gerais – mais 

especificamente a Capital Belo Horizonte – deverá estar assumindo o seu papel de 

atração gravitacional das outras regiões / cidades do Estado.  

 

“O ritmo em que o desenvolvimento tecnológico hoje nos impacta, a 
desconcentração industrial em direção a Juiz de Fora, ao Vale do Aço e ao Sul 
de Minas, desafiam-nos até mesmo a repensar a RMBH muito além dos 33 
municípios que a integram, mas como centro de três [e posteriormente, 
esperamos, todos os dez] grandes eixos de desenvolvimento que já se 
anunciam.”55 (LASMAR, 2001)  

 

Da mesma forma como Belo Horizonte teria um papel proeminente a 

desempenhar, como pólo de atração das regiões mineiras, também cada região precisa 

de seu pólo de atração que seja o carro chefe do desenvolvimento econômico e social. 

Assim, parece-nos apropriado listar as principais cidades de cada uma das regiões para 

título de futuras referências: Região Central (Belo Horizonte); Zona da Mata (Juiz de 

Fora); Sul de Minas (Poços de Caldas, Varginha, Três Corações, Pouso Alegre e 

Itajubá) ; Triângulo Mineiro (Uberlândia e Uberaba); Rio Doce (Ipatinga, Coronel 

                                                             
55 LASMAR, José Oswaldo. Op. cit 53.  
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Fabriciano, Timóteo e Governador Valadares); Alto Paranaíba (Patos de Minas, 

Patrocínio e Araxá); Centro Oeste (Divinópolis e Itaúna); Nordeste (Paracatu e Unaí) ; 

Norte (Montes Claros, Pirapora, Januária e Janaúba); Jequitinhonha/ Mucuri (Nanuque e 

Teófilo Otoni).   
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A Identidade de Minas Gerais 
 
  

Como vimos, Minas Gerais apresenta uma heterogeneidade enorme que dificulta 

sua integração.  Como bem dizia GUIMARÃES ROSA “Minas Gerais é muitas. São, 

pelo menos, várias Minas”. Não bastasse sua grande heterogeneidade, ainda sofre 

influência cultural de outros Estados brasileiros, o que contribui para sua fragmentação 

cultural.   

 

“É a Mata, cismontana, molhada ainda de marinhos ventos, agrícola ou 
madeireira, espessamente fértil. É o Sul, cafeeiro, assentado na terra-roxa de 
declives ou em colinas que européias se arrumam, quem sabe um das mais 
tranquilas jurisdições da felicidade deste mundo. É o Triângulo, saliente, 
avançado, forte, franco. É o Oeste, calado e curto nos modos, mas fazendeiro e 
político, abastado de habilidades. É o Norte, sertanejo, quente, pastoril, um 
tanto baiano em trechos, ora nordestino na intratabilidade da caatinga, e 
recebendo em si o Polígono das Secas. É o Centro corográfico, do vale do rio 
das Velhas, ameno, claro, aberto à alegria de todas as vozes novas. É o 
Noroeste, dos chapadões, dos campos-gerais que se emendam com os de Goiás 
e da Bahia esquerda, e vão até o Piauí e ao Maranhão ondeantes”.56 (ROSA, 
apud ARRUDA, 1990, p.117) 

 

Existe, então, o mineiro? Tendo em vista a grande disparidade socio-cultural 

existente entre as diversas regiões de Minas Gerais, alguém pode indagar sobre a 

existência de uma “identidade cultural” que una todos os Mineiros.  A indagação ganha 

importância extra quando lembramos da necessidade de reforçar aspectos da identidade 

do Estado que possam ser convertidos em maior capacidade de inserção internacional – 

uma das conclusões alcançadas na primeira parte deste trabalho. 

 

 Antes de adentrarmos, portanto,  em características de uma suposta 

“mineiridade”, seria prudente dissertar sobre a sua própria existência.   A identidade é a 

unidade de diferenciação frente à “outros”, ou seja, só pode ser caracterizada frente à 
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“alteridade” ou diferença. Sendo assim, em Minas Gerais, teríamos um forte apelo para 

identidades sub-regionais pois várias das regiões tem uma percepção sobre si mesmo 

ligada à sua diferenciação para com as outras regiões mineiras, o que, indubitavelmente, 

dificulta a existência de uma identidade mineira forte. Por outro lado, esse sentimento 

de diferenciação também ocorre frente aos outros estados brasileiros, o que corrobora 

para a existência da identidade mineira.  

 

 Em um outro nível de análise, temos que a identidade é algo construído, nunca 

acabado e sem uma solidez muito grande. É possível ter níveis de identidade que 

apresentem menor ou maior apelo aos indivíduos. Sendo assim, existe sim uma 

“mineiridade” e, por maiores que sejam as dificuldades para se consolida-la em todas as 

regiões de Minas, é possível essa construção pois, como argumenta STUART HALL 

(1997): 

 

“Assim, a identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, através de 
processos inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no 
momento do nascimento.  Existe sempre algo “imaginário” ou fantasiado 
sobre sua unidade. Ela permanece sempre incompleta, está sempre “em 
processo”, sempre “sendo formada”. (...) Assim, em vez de falar da identidade 
como uma coisa acabada, deveríamos falar da “ identificação”, e vê-la como 
um processo em andamento. A identidade surge não tanto da plenitude da 
identidade que já está dentro de nós como indivíduos, mas de uma falta de 
inteireza que é “preenchida” a partir de nosso exterior, pelas formas através 
das quais nós imaginamos ser vistos por outros.”57 (HALL, 1997, p. 42)  

  

Se podemos afirmar que existe uma identidade mineira, caracterizar esta 

“mineiridade” – a forma como cremos que somos vistos pelos outros – é uma tarefa 

bastante árdua.  Algumas imagens, em um exercício de senso comum, vem logo à 

mente. A imagem do “caipira”, a afirmação de que Minas seria o “Estado-síntese” do 

Brasil e a imagem de “conservadorismo” são alguns destes. Independente de sua 

superficialidade para a caracterização de uma “identidade”  mineira, ressalta-se que de 
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maneira nenhuma são interessantes para a inserção internacional do Estado, devendo ser 

suprimidos ao invés de reforçados. 

 

 A idéia de que Minas seria o estado-síntese do Brasil, possuindo elementos de 

todos os Estados brasileiros, então, é a verdadeira “anti-identidade” pois, ao invés de se 

caracterizar como unidade de diferenciação, se caracteriza como unidade de igualdade 

para com os outros Estados. Se desejamos a criação de uma identidade para inserir 

Minas Gerais externamente, a idéia de “estado-síntese” é catastrófica pois não deixaria 

espaço para um possível diferencial mineiro para a inserção externa, independente de 

área temática. 

 

 De maneira mais trágica, a idéia de que a identidade mineira estaria 

intrinsecamente ligada ao provincialismo e conservadorismo, ao invés de nos prover de 

uma vantagem competitiva, seria um forte apelo para que os atores externos não 

desejem envolvimento nenhum com Minas Gerais.  Não defendo aqui que estas 

características sejam suprimidas mas sim que venham acompanhados de valores que o 

dêem significância e vantagens imagéticas, como os valores que OLIVEIRA VIANNA 

colocam como sendo derivados da vida rural. 

 

“Essas feituras da alma mineira, essa singeleza, essa sobriedade, essa reserva, 
esse espírito patriarcal, esse culto ao lar, donde lhe vem? Não é difícil 
responder. Vem do campo; é na formação rural do próprio povo que elas 
buscam as suas origens e o cunho que as distingue. (...) Mas, a alma mineira, 
(...) entra essa cidade e, ao invés de se deixar absorver por essas maravilhas, 
derrama, ao contrário, sobre essas praças, tão radiosamente batidas do sol, a 
frugalidade, o seu isolamento, o seu doce espírito familiar, elaborado nas suas 
herdades rurais, onde só habitam o sossego, a modéstia e a paz”58 
(OLIVEIRA VIANNA, Apud ARRUDA, p. 109) 

 

 Desta maneira, seria melhor para a inserção externa de Minas que a identidade 

mineira fosse construída a partir desses e de outros elementos já existentes no 

imaginário do mineiro sobre si próprio e encontrado no anedotário popular, literatura, 
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discursos políticos, história comum etc. Aliás, ressalta-se que o mundo social-histórico 

está indissociavelmente entrelaçado com o simbólico, e é esse que, ao se entronizar na 

percepção do indivíduo forma a identidade. Assim, nas próximas linhas serão 

apresentados alguns outros traços da “mineiridade”, a fim de lançar bases sobre as 

características identitárias que devem ser reforçadas para a melhor inserção 

internacional do Estado. 

 

 Uma primeira característica que estaria relacionada com o mineiro, sendo 

inclusive usada politicamente diversas vezes, é a idéia de “Liberdade”. “Ocupando o 

centro do país, contendo um pouco de todas as outras regiões, as Minas Gerais foram e 

continuam sendo a terra da ordem e da liberdade, das tradições e das esperanças” 
59(ARRUDA, 1990, p.70). Esta característica, ligada à idéia de Tiradentes e da 

Inconfidência Mineira, ritualizou-se no imaginário popular, sendo reforçada 

constantemente de maneira a perpetuar-se no tempo. 

 

Ligada à idéia de liberdade estão as idéias da “fruição da cultura” e da “vocação 

democrática”. O gosto pela cultura é bastante presente em relatos históricos sobre os 

mineiros, entre eles o de D’ORBIGNY que diz que “os habitantes do Tijuco são 

polidos, corretos, bem educados e mais instruídos que os do restante do Brasil.” 
60(D’ORBIGNY, Apud ARRUDA, p. 72). Não obstante os inúmeros relatos, a própria 

história parece corroborar com esta tese pois “a associação entre mentes cultas e 

Inconfidência e desta com o ideal de liberdade resultou numa construção que 

caracteriza Minas como depositária do saber e da insubmissão da pátria e da nação.” 
61(ARRUDA, 1990, p. 76). Sobre a vocação democrática, “lastreia-se esse traço nas 

                                                                                                                                                                                   
58 OLIVEIRA VIANNA, Francisco José de. Pequenos Estudos de Psycologia Social. São Paulo, 
Companhia Editora Nacional, 1942, p.135. Apud ARRUDA, Maria A. do Nascimento. Op. cit 56. P. 109 
59 ARRUDA, Maria A. do Nascimento. Op. cit 56. P. 70. 
60 D’ORBIGNY, Alcide. Viagem Pitoresca Através do Brasil (1826). Belo Horizonte, Livraria Itatiaia 
Editora / São Paulo, Editora da Universidade de São Paulo, 1976, p. 136. Apud: ARRUDA, Maria A. do 
Nascimento. Op. cit 56. P. 72 
61 ARRUDA, Maria A. do Nascimento. Op. cit 56. P. 76 
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características do empreendimento minerador, passando pela intensa miscigenação, 

até à brandura da escravidão de Minas.” 62(ARRUDA, 1990, p. 76).   

 

Segundo MARIA A. DO  NASCIMENTO ARRUDA (1990), a luta pela 

liberdade e democracia, além de valorização da cultura, originou certa característica 

autonomista e de auto suficiência, que foi se mitificando ao longo da história.  

 

“A idéia de que os mineiros reagem a todas as formas de despotismo, em nome 
da liberdade, foi inspirada nos acontecimentos desenrolados no final do século 
XVIII: “As minas, (...) desde cedo se inclinam ao autonomismo, se tornam 
insubmissas, prezando a auto-suficiência”.63 (ARRUDA, 1990, p.89) 

 

Finalmente, à essa primeira dimensão da mineiridade – que chamarei de 

“humanismo” – formada pelo amor à liberdade, fruição da cultura, vocação 

democrática e autonomismo, soma-se o memorialismo e culto à história e à família. 

Assim, “o memorialismo mineiro entrelaça-se intimamente com esse apego à riqueza 

da história de Minas e até às particularidades geográficas do estado.” 64 (ARRUDA, 

1990, p. 204). “De outro lado, o apego ao passado, enquanto forma de preservação da 

identidade, pode originar certo culto à família, vista como símbolo da vivência de um 

tempo glorioso”65  (ARRUDA, 1990, p. 194). 

 

Assim sendo, os mineiros teriam como um elemento de sua identidade, essa 

dimensão “humanista” que os diferenciariam dos outros. Assim “a missão que “Minas 

tem (...) a cumprir no Brasil e no mundo contemporâneo”, é de preservar os valores 

humanos  genuínos. Para o autor, significa primordialmente a manutenção do 

humanismo cristão.”66 (SAINT-HILLAIRE, Apud ARRUDA, 1990, p 125). 

 

                                                             
62 ARRUDA, Maria A. do Nascimento. Op. cit 56. P. 76 
63 ARRUDA, Maria A. do Nascimento. Op. cit 56. P. 89 
64 ARRUDA, Maria A. do Nascimento. Op. cit 56. P. 204 
65 ARRUDA, Maria A. do Nascimento. Op. cit 56. P. 194 
66 SAINT-HILAIRE, Auguste de. Viagem às Nascentes do Rio São Francisco. (1816-1822). Belo 
Horizonte, Editora Itatiaia / São Paulo, Editora da Universidade de São Paulo, 1975, p. 103 Apud 
ARRUDA, Maria A. do Nascimento. Op. cit 56. P. 125 
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Seguindo na caracterização do Mineiro, destaca-se sua dimensão de 

“afabilidade”, que conjuga uma gama de toques relacionados à hospitalidade e 

humildade.  Novamente, SAINT-HILLAIRE, entre outros, nos mostra isso claramente 

quando diz que, “enfim, os viajantes julgaram encontrar “na terra hospitaleira de 

Minas Gerias” grande amabilidade, gentileza, educação, simplicidade e, muitas vezes, 

certa rusticidade, mas nunca frieza”67 (SAINT-HILLAIRE, Apud ARRUDA, p.83) 

 

Outras características relacionadas com a afabilidade do Mineiro são a 

simplicidade, tradicionalismo, moralismo, acanhamento, retração, prudência e espírito 

conciliador. 

 

“O fato das construção simbólicas faz originar concepções que tracejam tipos 
culturais definidos, capazes de produzir um esboço borrado – o caráter do 
brasileiro – ou um desenho nítido e nuançado – o caráter do mineiro. Entre 
um e outro criam-se sub-tipos: “um, expansivo, inflamável, categórico nas 
afirmações e outro retraído, prudente e conciliador. Do desenvolvimento da 
segunda categoria emerge a figura do mineiro: retraída e prudente, ao 
estender as mãos em feitio cismarento e ao hesitar em esbanjar suas 
economias; conciliadora, nada categórica, quando “apesar de conservador 
era ajudado pelas autoridades liberais”68 (ARRUDA, 1990, p. 86) 

 

Uma possível terceira dimensão da mineiridade que também conjuga várias 

características, seria o “inovadorismo prudente”.  É interessante uma metáfora feita 

por MARIA A. DO NASCIMENTO ARRUDA para melhor ilustrar o espírito inovador 

do mineiro e sua ponderação.  A inovação seria Dom Quixote, cheio de utopias, ideais e 

batalhas para ganhar.  A prudência seria Sancho Pança, sempre desconfiado e temeroso. 

 

“O mineiro, nos árduos trabalhos de lavra, adquiriu a imaginação e os arrojos 
de entusiasmo romântico de um verdadeiro Quixote”. Concomitantemente, a 
prudência, que se manifesta no poema reproduzido acima sob prisma 
dramático, drama nascido da antinomia entre liberdade e ponderação, 
aparece, na literatura dedicada a elaborar o perfil dos mineiros, encarnada na 
personagem de Sancho Pança: “O alteroso montanhês” também adquiriu as 

                                                             
67 SAINT-HILLAIRE, Auguste de. Segunda Viagem do Rio de Janeiro e a São Paulo. Apud 
ARRUDA, Maria A. do Nascimento. Op. cit 56. P. 86 
68 ARRUDA, Maria A. do Nascimento. Op. cit 56. P. 86 
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ponderações de Sancho. O ouro de Minas dera em Quixotes, quando na ânsia 
de achá-lo, e dera também em Sancho, quanto ao receio de perdê-lo.”69 
(ARRUDA, 1990, p. 91)   

   

 Assim, a identidade mineira, inovadora e prudente ao mesmo tempo, em um 

híbrido de Quixote com Sancho Pança, faz com que  

 

“a agudeza e o equilíbrio próprio ao espírito dos mineiros fornecem-lhe o 
preparo para implementar mudanças, inclusive econômicas, por terem 
“imaginação pronta e espírito ativo”. Além disso, o mineiro é “inteligente”, 
“independente e confiante em si”.  A presença de tais atributos não exclui, 
contudo, grande reserva e certo acanhamento.”70 (ARRUDA, 1990, p. 84)  

 

 Deste modo, o mineiro vislumbra o futuro, sendo essencialmente visionário, mas 

somente implementa seus projetos quando possui segurança para tal.  O imaginário 

sobre Minas vai sendo tecido enfatizando um papel extremamente inovador, mas que 

foge dos projetos que envolvam grandes riscos e por isso é pautado por extrema 

moderação.  

 

“Os mineiros foram Quixotes no passado. Hoje são Sanchos e parecem não 
querer recompor os desatinos do cavaleiro andante. Recusam brandir as suas 
lanças em direção aos moinhos de vento; ao contrário, cavalgam seguros em 
busca dos alvos certeiros.” 71(ARRUDA, 1990, p. 93)  

 

Essa sutileza, discrição, exatidão, reserva, acanhamento e ponderação, conjugada 

com o espírito Quixotesco que o confere características que buscam inovação e 

mutabilidade, fazem com que seja dada ao mineiro uma idéia de ladinagem e astúcia 

que é bastante presente no imaginário popular.  

 

“A imagem ladina dos mineiros floresceu da semente caipira: “Ser mineiro é 
esperar pela cor da fumaça. É dormir no chão para não cair da cama. É 
plantar verde para colher madura. É não meter a mão em cumbuca. Não dar 
passo maior que as pernas. Não amarrar cachorro com lingüiça. Porque o 

                                                             
69 ARRUDA, Maria A. do Nascimento. Op. cit 56. P. 91 
70 ARRUDA, Maria A. do Nascimento. Op. cit 56. P. 84 
71 ARRUDA, Maria A. do Nascimento. Op. cit 56. P. 93 
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mineiro não prega prego sem estopa. Mineiro não dá ponto sem nó. Mineiro 
não perde trem. Mas compra bonde. Compra e vende pra paulista”72. 
(SABINO, Apud ARRUDA, p.110) 

 

 Finalmente, uma última característica do mineiro que gostaria de ressaltar, pois 

contrasta com o provincialismo, é seu “espírito universalista” pois, como bem  sabe-

se, “o ensimesmado mineiro tem suas antenas voltadas para fora (...) O universalizar-

se é uma de suas constantes”73 (ARRUDA, 1990, p.115). Talvez esta característica seja 

a causa de tão grande diáspora mineira espalhada no mundo.  

 

Destas dimensões da mineiridade, a saber, o humanismo, a afabilidade, o 

inovadorismo prudente e o espírito universalista, surge uma identidade que, se 

efetivamente reforçada pelo poder público em conjunto com o privado, e posteriormente 

projetada exteriormente, pode gerar uma inserção internacional privilegiada para Minas 

Gerais. 

 

 Assim sendo, tomo a liberdade de propor algumas características a serem 

reforçadas e projetadas externamentes em Minas. Todas elas se configuram como 

paradoxos, aparentemente carregados de ambigüidades, e que, por sua vez, fazem com 

que estas características adquiram uma imagem extremamente forte em termos de 

publicidade comunicacional.   

 

Estas características paradoxais a serem apresentadas, além de estarem em 

conformidade com a dita mineiridade, tem até mesmo a sua paradoxidade dentro do 

espírito mineiro pois, segundo SYLVIO DE VASCONCELOS, “Tudo em Minas é 

antinômico, antagônico, contraditório, binário.  Porém, conflui para sínteses 

perfeitas”74 (VASCONCELOS, Apud BOMENY, 1991, p. 71) 

                                                             
72 SABINO, Fernando. “Minas Enigma”. A Inglesa Deslumbrada. 7ª edição, Rio de Janeiro, Editora 
Record, 1982, pp. 71-72 Apud ARRUDA, Maria A. do Nascimento. Op. cit 56. P. 110 
73 ARRUDA, Maria A. do Nascimento. Op. cit 56. P. 115 
74 SYLVIO de VASCONCELOS, Mineiridade. Ensaio de caracterização. Belo Horizonte, Imprensa 

Oficial, 1968. p. 101 Apud BOMENY, Helena. Mineiridade dos Modernistas – A república dos 
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  Opinião que não é divergente de MARIA A. DO NASCIMENTO ARRUDA 

quando aponta o paradoxo mineiro ao colocar que “a coerência mineira resulta da 

originalidade na combinação, na soldadura dos contrastes, da junção dos opostos” 
75(ARRUDA, 1990, p. 117) e que “a variedade de Minas perdeu, nessa reflexão, as 

nuanças, tornando-se bipolar presente na clivagem entre a Minas conservadora, 

introvertida, antiga e outra mais flutuante, extrovertida, moderna.”76 (ARRUDA, 1990, 

p. 118)  

 

 Deste modo, as características mineiras que, a uma primeira vista, penso 

poderem ser trabalhadas para a construção da identidade do mineiro e projeção externa 

desta identidade podem estar baseados nos seguintes (aparentes) paradoxos: Negócios 

com Amizade; Globalização com Humanismo; Inovação com Cautela; Oportunidades 

com Segurança; Modernidade com Tradição; e Progresso com (respeito à) História. 

 

                                                                                                                                                                                   
Mineiros. 1991. 291 / f. Tese ( Doutorado Ciência Humanas: Sociologia) - Instituto Universitário 
de Pesquisas do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1991. p. 71 

75 ARRUDA, Maria A. do Nascimento. Op. cit 56. P. 117 
76 ARRUDA, Maria A. do Nascimento. Op. cit 56. P. 118 
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A Inserção Internacional das cidades mineiras 

 

As cidades, como locus onde, além de viverem grande parte da população 

mundial, se produz, comercializa, consome (enfim, onde ocorrem as relações sociais), 

tem grande potencial de internacionalização.  Assim, algumas cidades brasileiras, 

notadamente as grandes metrópoles, tem empreendido ações em vista à sua 

internacionalização. Do paradigmático planejamento estratégico realizado pela cidade 

do Rio de Janeiro, à criação da  Secretaria Municipal de Relações Internacionais de São 

Paulo e a Secretaria Extraordinária de Captação de Recursos e Cooperação 

Internacional de Porto Alegre e tantos outros exemplos, temos visto cada vez mais as 

cidades se organizarem de modo a se inserirem internacionalmente. 

 

 As potencialidades são várias, incluindo a participação em redes de cidades 

(cidades irmãs; Rede Mercocidades; União Internacional de Autoridades Locais; e 

Federação Mundial de Cidades Unidas) a fim de trocar experiência e realizar 

cooperação técnica; a busca por investimentos e financiamentos a fundo perdido; a 

busca por cooperação com atores internacionais (ONGs internacionais, organismos 

internacionais multilaterais, governos nacionais estrangeiros, agências de cooperação 

técnica e assistência financeira e empresas transnacionais); etc. 

 

 Desta feita, temos que existe grande potencialidade para o marketing 

internacional das cidades, o que parece ser também opinião de CHYARA PEREIRA e 

FERNANDA DORNBUSCH  

 

“City marketing é um mecanismo coerente com os novos tempos, pois numa 
era em que a identidade é referenciada no consumo, a cidade tende, como 
vários outros objetos sociais, a se tornar uma mercadoria.  Daí, um dos 
motivos da utilização dos meios de comunicação de massa para divulgá-la, já 
que estes são eficazes para a promoção dos bens de consumo.  Desta forma, a 
cidade, também, adapta-se aos novos tempos, transformando-se em locus 
nacional e internacional das atividades de produção e consumo. Em vista, a 
questão da expansão da atividade produtiva, através da produção flexível, o 
poder local tem investido nas vantagens locacionais da cidade para atrair 
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investimentos.  Desta forma, a cidade torna-se, através da oferta de um 
eficiente sistema de transporte e comunicação, mercado consumidor e mão-de-
obra qualificada, capaz de atrair a atividade industrial para o seu ambiente. 
Assim, nas brechas deixadas pelo recuo econômico do Estado do Bem-Estar 
Social, a cidade adquire capacidade de atuação no sistema internacional.” 
77(LOBO e PEREIRA, 1998, p. 36) 

 

 Embora as cidades de Minas Gerais apresentem um nível de interação com o 

exterior pequeno, Belo Horizonte possui uma experiência emblemática nesta área que 

pode ser repassada para as outras cidades.  

 
“A partir de 1993, Belo Horizonte teve sensibilidade para perceber a 
importância do processo de internacionalização e preparou-se para atuar com 
maior desenvoltura no cenário instituído pela nova ordem internacional. 
Através das redes de cidades, de acordos de cooperação, da realização de 
eventos internacionais, da troca de missões empresariais, do intercâmbio com 
instituições de ensino, pesquisa e capacitação profissional, e da divulgação do 
município no exterior, Belo Horizonte está aos poucos projetando-se 
internacionalmente e criando novas oportunidades para todos.”78 (BELO 
HORIZONTE, 2001)  

 

 Não obstante a Prefeitura de Belo Horizonte representar um exemplo bem 

sucedido de política pública para internacionalização em Minas Gerais, a grande 

maioria das cidades mineiras de porte médio (aquelas com potencial de 

internacionalização) não tem políticas para tal.  A atuação destas cidades, não só 

buscando viabilizar uma gestão mais eficiente da prefeitura nas suas diversas áreas, 

buscando no meio externo sinergia de forças para seus projetos, mas também um 

envolvimento de toda a sociedade urbana com atores externos, de modo a melhorar suas 

condições econômicas, culturais e sociais, traria ganhos para toda a sociedade. 

 

 É premente neste caso, portanto, a participação da prefeitura neste processo de 

internacionalização mas também o da sociedade civil (empresas, associações etc) como 
                                                             
77 LOBO, Fernanda D. F. e PEREIRA, Chyara S. O Estado-Nação e as cidades – A redefinição do 
papel do Estado e a emergência das cidades no cenário internacional. In: IV Encuentro de Estudiantes 
e Egresados de Relaciones Internacionales.  Montevidéu, 1998. 
78 BELO HORIZONTE INTERNACIONAL. Prefeitura de Belo Horizonte. Disponível em 

<http://www.pbh.gov.br/bh-internacional/> . Acesso em: 05 de Novembro. 2001 
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um todo.  As barreiras a serem vencidas, porém, são muitas, desde a falta de preparação 

técnica da prefeitura e sociedade para lidar com atores internacionais até a falta de 

conscientização sobre os benefícios potenciais da internacionalização para a sociedade 

em que vivem. 

 

  

 

  

As Secretarias de Estado – Necessidades Puntuais de Cooperação e Inserção 

Internacional no Estado de Minas Gerais 

 

Existem certas limitações para a atuação do Governo do Estado de Minas Gerais 

no processo de internacionalização do Estado e da própria máquina estatal.  O primeiro 

limite se refere à situação de ausência de recursos e endividamento em que o Estado se 

encontra.  Não há recursos para investimentos e o custeio da máquina estatal, a folha de 

pagamentos e amortização de dívidas consomem quase todo o erário, deixando uma 

quantidade de recursos ínfimos para investimentos.  

 

Como veremos nas próximas páginas em tabelas da Secretaria de Estado da 

Fazenda, no demonstrativo da execução orçamentária da receita e da despesa na 

administração direta e na despesa estadual e receita corrente líquida (período 1990 à 

2000), os gastos com pessoal e serviço da dívida são imensos, sobrando pouquíssimos 

recursos para investimentos. 

 
Com a Lei de Responsabilidade Fiscal a situação se agrava pois só fica 

permitido ao Governo do Estado contrair empréstimos caso venha a arcar com estas 

dívidas na sua própria gestão. O financiamento externo de projetos, mesmo que a fundo 

perdido, adquire assim um novo dificultador, pois, além de terem de ser, 
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necessariamente, aprovados pelo Senado, também devem cumprir os requisitos da Lei 

de Responsabilidade Fiscal sob risco de não poderem ser contraídos. 
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TABELA 3:  MINAS GERAIS - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA E DA DESPESA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - 
PERÍODO: 1990 – 200079 

Valores Correntes 
ESPECIFICAÇÃO 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
 R$1,00  R$1,00  R$1,00  R$1,00  R$1,00  R$1,00  
1 – RECEITA ORÇAMENTÁRIA 8.038.583.748  9.894.334.653  12.357.807.669  16.143.801.287  9.991.875.975  12.874.477.796  
       
1.1 – Receita Corrente 6.572.565.939  7.671.119.857  8.220.017.251  8.802.340.161  9.651.432.406  11.962.860.132  
1.1.1 – Receita Tributária 4.823.513.188  5.695.571.030  5.938.595.855  6.063.325.239  6.853.086.071  8.218.987.711  
1.1.2 – Receita Patrimonial 40.438.729  66.982.624  46.699.468  148.496.818  135.677.914  152.472.289  
1.1.3 – Transferências 
Correntes 1.509.005.823  1.596.986.081  1.711.206.982  1.814.894.581  1.970.195.232  2.167.157.026  

1.1.4 – Outras Receitas 
Correntes (1) 199.608.199  311.580.122  523.514.946  775.623.522  692.473.189  1.424.243.105  

1.2 – Receita Capital 1.466.017.809  2.223.214.796  4.137.790.419  7.341.461.127  340.443.569  911.617.664  
1.2.1 – Operações de Crédito 1.187.872.810  1.766.029.136  3.195.185.812  5.939.221.663  93.664.412  147.515.724  
1.2.2 – Transferências de 
Capital 21.612.064  45.625.429  48.223.753  28.474.992  75.176.933  15.885.583  

1.2.3 – Outras Receitas de 
Capital 256.532.935  411.560.231  894.380.854  1.373.764.471  171.602.223  748.216.357  

       
2 – DESPESA ORÇAMENTÁRIA 9.472.029.680  9.422.280.769  12.068.451.043  15.563.195.321  9.824.925.506  12.755.114.086  
       
2.1 – Despesa Corrente 7.718.455.662  8.012.991.824  8.599.710.494  8.627.658.605  9.095.033.455  11.426.704.446  
2.1.1 – Pessoal 4.317.156.236  4.507.365.749  4.931.920.258  5.371.441.388  5.430.911.470  6.491.011.192  
2.1.2 – Outras Despesas de 
Custeio 1.063.086.061  1.053.235.803  1.014.718.228  694.177.698  561.666.974  651.264.837  

2.1.3 – Encargos da Dívida 500.384.492  460.676.660  560.918.011  440.438.744  837.844.495  808.078.529  
2.1.4 – Outras Transferências 
Correntes 1.837.828.873  1.991.713.612  2.092.153.997  2.121.600.775  2.264.610.516  3.476.349.888  

2.2 – Despesa Capital 1.753.574.018  1.409.288.945  3.468.740.549  6.935.536.716  729.892.051  1.328.409.640  
2.2.1 – Investimentos 127.499.556  182.407.813  210.523.324  250.483.243  146.843.854  179.199.272  
2.2.2 – Transferências de 
Capital 1.087.291.038  1.072.740.454  2.762.439.188  2.438.668.637  452.016.723  921.096.038  

2.2.3 – Inversões Financeiras 26.828.864  16.176.537  354.630.426  3.993.502.340  26.879.810  66.959.003  
2.2.4 – Outras Despesas de 
Capital 511.954.560  137.964.141  141.147.610  252.882.497  104.151.663  161.155.328  

       
3 – SALDO (1-2) (1.433.445.932) 472.053.884  289.356.626  580.605.966  166.950.469  119.363.710  

 
Fonte: S.C.CONTADORIA GERAL DO ESTADO/SEF-MG - Relatório da Receita Orcamentária da 
Administração Direta – Arrecadação efetivada e demonstrativo da Despesa Orçamentária segundo a 
natureza da Despesa, a nível de fonte de recurso. 
Elaboração: Assessoria Econômica/SEF-MG 
Notas: (1) Inclui as receitas agropecuária, industrial e servicos e outras receitas correntes. (2) Com a 
aprovação da Lei do Orçamento do exercício de 1996 (Lei nº 12.041 de 28/12/95), as despesas da 
Administração Indireta e Fundos Estaduais realizadas com recursos do Tesouro, presentes até 1995 na 
execução da Administração Direta, passam a não serem mais contempladas no Balanço da Administração 
Direta. Em razão dessa mudança, nos exercícios de 1996 a 1999, os saldos orçamentários registraram superávit. 
 
 
 

                                                             
79 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA. Boletins de Estado da Fazenda de Minas Gerais. 

Disponível em < http://www.sef.mg.gov.br > . Acesso em: 20 de Outubro. 2001 
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TABELA 4: MINAS GERAIS – DESPESA ESTADUAL E RECEITA CORRENTE 
LÍQUIDA – PERÍODO: 1990 – 200080 

Valores Correntes 
ESPECIFICAÇÃO 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

 R$ Mil R$ Mil R$ Mil R$ Mil R$ Mil R$ Mil 
1. Outros Custeios 1.063.086  1.137.622  1.399.764  1.495.117  1.324.711  1.525.846  
2. Pessoal (1) 4.629.981  5.185.241  5.641.541  6.041.718  5.983.882  7.065.322  
3. Serviço Líquido da Dívida (2) 458.825  544.576  677.792  1.688.360  1.290.381  1.729.576  
4. Investimentos 127.500  409.649  767.410  1.021.687  400.876  399.095  
5. Receita Corrente Líquida (3) 5.892.178  6.694.558  7.363.318  8.212.945  8.861.815  9.629.796  

Fonte: Dados Básicos: Balanços Gerais do Estado/SCCG/SEF-MG 
Elaboração: Assessoria Econômica/SEF-MG 
Notas: (1) Até 1994 os gastos com pessoal englobam os valores referentes à Administração Direta e 
Indireta pagos com recursos do Tesouro. A partir de 1995, os gastos com pessoal englobam os valores 
referentes ao total gasto na Administração Direta e Indireta conforme a Lei Rita Camata (Lei 
Complementar nº 82 de 27/03/95, revogada pela LCP no 96, de 31/05/99, conforme art.169, CF/88). 
(2) Somatório dos Encargos e das Amortizações menos as Operações de Crédito Interna de Títulos. 
(3) Até 1994, a Receita Corrente Líquida compreende a Receita Corrente da Administração Direta menos 
as Deduções Constitucionais (ICMS, IPVA e IPI Exportação). A partir de 1995, a Receita Corrente 
Líquida compreende a Receita Corrente da Administração Direta, Indireta e Fundos menos as Deduções 
Constitucionais (ICMS, IPVA) conforme a Lei Rita Camata (Lei Complementar nº 82 de 27/03/95, 
revogada pela LCP no 96, de 31/05/99, conforme art.169, CF/88). 

 
 

TABELA 5: MINAS GERAIS - DESPESA ESTADUAL E RECEITA CORRENTE 
LÍQUIDA – PERÍODO: 1990 – 200081 
 

ESPECIFICAÇÃO 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Pessoal(1)/Receita Corrente Líquida(2) 78,6  77,5  76,6  73,6  67,5  73,4  

Outros Custeios/Receita Corrente 
Líquida(2) 18,0  17,0  19,0  18,2  14,9  15,8  

Serviço Líquido da Dívida(3)/Receita 
Corrente Líquida(2) 7,8  8,1  9,2  20,6  14,6  18,0  

Investimentos/Receita Corrente 
Líquida(2) 2,2  6,1  10,4  12,4  4,5  4,1  

 
Fonte: Dados Básicos: Balanços Gerais do Estado/SCCG/SEF-MG 
Elaboração: Assessoria Econômica/SEF-MG 
Notas: (1) Até 1994 os gastos com pessoal englobam os valores referentes à Administração Direta e 
Indireta pagos com recursos do Tesouro. A partir de 1995, os gastos com pessoal englobam os valores 
referentes ao total gasto na Administração Direta e Indireta conforme a Lei Rita Camata (Lei 
Complementar nº 82 de 27/03/95, revogada pela LCP no 96, de 31/05/99, conforme art.169, CF/88). (2) 
Somatório dos Encargos e das Amortizações menos as Operações de Crédito Interna de Títulos. 
(3) Até 1994, a Receita Corrente Líquida compreende a Receita Corrente da Administração Direta menos 
as Deduções Constitucionais (ICMS, IPVA e IPI Exportação). A partir de 1995, a Receita Corrente 
Líquida compreende a Receita Corrente da Administração Direta, Indireta e Fundos menos as Deduções 
Constitucionais (ICMS, IPVA) conforme a Lei Rita Camata (Lei Complementar nº 82 de 27/03/95, 
revogada pela LCP no 96, de 31/05/99, conforme art.169, CF/88). 
 

                                                             
80SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA. Op. cit 56.   
81 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA. Op. cit 56. 
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Mesmo em casos em que não há um endividamento mas meramente uma 

transferência de recursos ou cooperação técnica, ocorre muitas vezes outra limitação.  

Alguns atores externos, notadamente Organizações Internacionais e Estados-Nações, 

exigem, para a celebração de parceria, a intermediação do Ministério de Relações 

Exteriores via sua Agência Brasileira de Cooperação, de modo a endossar a ação.  Essa 

limitação à ação dos membros federados exige que se mantenha um bom diálogo com o 

Ministério das Relações Internacionais que, diga-se de passagem, também pode 

identificar boas oportunidades nesta área.   

 

Na atração de investimentos internacionais também ocorre uma certa limitação.  

Por causa da dinâmica da guerra fiscal entre os Estados em busca de investimentos, foi 

criado CONFAZ, que atua de modo a limitar a concessão indiscriminada de incentivos 

fiscais e subsídios pelos Estados.  Para haver renúncia fiscal deve haver o 

consentimento unânime dos Estados quanto a esta renúncia. 

 

 Há de se ressaltar que, embora a ação do Governo do Estado seja juridicamente 

limitada neste aspecto, vários outros eixos da ação internacional podem ser explorados 

livremente (ou quase) pelo Governo Estadual.  Como vimos anteriormente, ações para 

alterar a percepção dos atores externos, seja no âmbito psicológico, seja no âmbito 

operacional, contribuem enormemente para a inserção externa do Estado sub-nacional.  

Assim, de forma bastante rasteira e objetiva, vejamos como as secretarias de Minas 

Gerais tem se interrelacionado com atores externos e quais são os principais projetos 

destas que podem, de alguma maneira, contribuir com a internacionalização de Minas 

ou serem beneficiados por ela.  

 

A estrutura do poder executivo de Minas Gerais está dividida em 21 Secretarias 

de Estado. De uma forma geral, como veremos a seguir, quase todas, em diferentes 

graus, possuem alguma interface com a internacionalização de Minas Gerais. Outras, 

embora não se relacionem em praticamente nada (ou muito pouco) com a 

internacionalização de Minas, podem ser auxiliadas grandemente em suas atividades por 
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meio da cooperação ou assistência técnica internacional.  Obviamente, não é nosso 

objetivo aqui descrever de maneira pormenorizada cada uma delas, mas sim tecer uma 

introdução rasteira sobre as suas potencialidades e necessidades para com um cenário de 

maior internacionalização do Estado. Vamos a algumas delas: 

 

Secretaria de Estado de Turismo do Governo de Minas Gerais (SECTUR) 

 

A Secretaria de Estado de Turismo do Governo de Minas Gerais, ou 

simplesmente SECTUR, não obstante ter sido criada muito recentemente, em Outubro 

de 1999, possui um bem articulado plano para a promoção do turismo em Minas Gerais.  

Este plano considera como público alvo o próprio mineiro e os turistas dos Estados 

vizinhos à Minas Gerais.  Não há grandes considerações para com o turismo 

internacional sendo diretriz da Secretaria trabalhar com os turistas que atualmente já 

vem para Minas Gerais (essencialmente formado por brasileiros da região sul-sudeste) 

de modo que estes permaneçam por mais tempo no Estado.  

 

Com o plano da Secretaria de Estado do Turismo, redefini-se a geografia 

turística de Minas com a criação de sete macrorregiões, cada uma contando com 

circuitos turísticos e pólos de ecoturismo. São criados, desta maneira, pólos e circuitos 

temáticos que integram cidades próximas com potencial turísticos em clusters com 

maior capacidade de  aumentar a permanência e o fluxo de turistas na região.  
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“Na sua estratégia de criação de pólos para o turismo, o ecoturismo aparece 
como uma das possibilidades mais promissoras. Com apoio da organização de 
assistência internacional do governo alemão, a GTZ, e das próprias 
administrações dos parques estaduais e nacionais,  está sendo desenvolvido 
um trabalho para transformar os parques do Caparaó, do Itacolomi, da Serra 
do Cipó, Ibitipoca, Canastra, Relojoeiro, Natural do Caraça e das Terras 
Altas da Mantiqueira em atrativos turísticos.”82 (MINAS GERAIS, 2001,  p 
175)  

 

Como pode se ver, embora o turismo internacional ainda não seja o objetivo do 

plano mineiro para o turismo, a criação destes pólos – infra-estrutura, know-how e 

recursos – pode ser viabilizada com ajuda externa. Destaca-se aí a colaboração de países 

europeus que destinam recursos à preservação ambiental (Alemanha, Países Nórdicos) e 

do patrimônio histórico (França).  Uma interface muito grande ocorre deste modo com 

diversas secretarias, notadamente a cultura, meio ambiente e de indústria e comércio.  

 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Governo de 

Minas Gerais (SEMAD) 

 

A temática do meio ambiente se encontra hoje em posição privilegiada na 

agenda internacional.  Alguns países e organismos internacionais exigem um melhor 

cuidado por parte dos atores nacionais para com o meio ambiente e um considerável 

aporte de recursos internacionais está sendo destinado a essa área temática.  

Recentemente, por exemplo, tivemos um acordo de empréstimo, coordenado pela 

SEMAD e seus órgãos vinculados, entre o governo brasileiro e o Banco Mundial por 

ocasião do Programa Nacional do Meio Ambiente II (PNMA II).  

 

                                                             
82 MINAS GERAIS. Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral. Superintendência 
Central de Planejamento Econômico e Social. Mensagem à Assembléia Legislativa: apresentada na 
reunião inaugural da segunda sessão legislativa ordinária da décima quarta legislatura. Belo Horizonte: 
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, 2001. p. 175 
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Atualmente, a SEMAD desenvolve o projeto chamado de “Lixo e Cidadania” 

que visa incentivar a reciclagem, principalmente por meio da população excluída 

socialmente e que, após organizada em associações, pode encontrar nisto uma fonte de 

renda e um resgate da cidadania.  

 

Outros projetos que também merecem destaque são o ICMS ecológico e a 

revitalização do rio São Francisco.  O primeiro prevê incentivos para os municípios que 

preservam seu meio ambiente enquanto que o segundo diz respeito a preservação e 

revitalização do maior rio de Minas Gerais que, infelizmente, perde volume de águas 

todos os anos, afetando grandemente a população ribeirinha. 

 

Esses projetos são implementados em parceria com os órgãos vinculados à 

SEMAD, que, por sua vez, são responsáveis por uma agenda ambiental em Minas. 

 

 “As três agendas ambientais de Minas estão definidas de acordo com as áreas 
de atuação dos órgãos vinculados à SEMAD: 
Agenda Azul, de responsavilidade do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, 
(Igam), que abrange a gestão dos recursos hídricos 
Agenda Marrom, de responsabilidade da Fundação Estadual de Meio 
Ambiente (Feam), que abrange a prevenção e controle da degradação 
ambiental no Estado 
Agenda Verde, de responsabilidade do Instituto Estadual das Florestas (IEF), 
que abrange a formulação e execução da política florestal do Estado.”83 
(MINAS GERAIS, 2000, p. 262) 
  

A SEMAD e seus órgãos vinculados tem um imenso potencial de obtenção de 

recursos externos para seus projetos.  Várias organizações internacionais, sem contar 

com os próprios países e instituições financeiras internacionais, possuem linhas de 

crédito para financiamento de projetos ecológicos.  O projeto “Pró-Floresta”, do IEF é 

um exemplo,  como bem observa o GOVERNADOR ITAMAR FRANCO em sua 

Mensagem à Assembléia: 

 



 67 

“Outro estudo feito em conjunto com o IEF, refere-se ao setor florestal de 
Minas Gerais, motivado pela avaliação positiva do “Pró-Floresta” pelo Banco 
Mundial. Com base nas conclusões do estudo foi formulada proposta de um 
“Programa de Financiamento para o Plantio de Florestas de Uso Industrial”, 
para o período 2000-2006, abrangendo uma área de 824,4 mil hectares, com 
investimentos previstos de R$ 412,2 milhões, e a possibilidade de geração de 
mais de 20 mil empregos.84 (MINAS GERAIS, 2001, p.65) 

 

Ao mesmo tempo que há facilidade para o crédito nesta área temática, é 

imperativo que a SEMAD consiga cumprir minimamente seus objetivos para que Minas 

Gerais possa se inserir externamente da melhor forma, visto que vários regimes 

internacionais de investimento e empréstimo requerem que os atores sejam 

“ecologicamente corretos”.  Deste modo, até mesmo para a obtenção de recursos e 

apoios para outros projetos, fora da temática de meio ambiente, é importante que o 

Estado esteja atento a esta área temática dada a importância com que alguns dos 

potenciais interlocutores externos de Minas Gerais lidam com as questões sobre o meio 

ambiente. 

 

Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos do Governo de Minas Gerais 

(SEJDH) 

 

A SEJDH tem como visão garantir a paz social, o exercício da cidadania e o 

acesso à justiça para todo cidadão no Estado de Minas Gerais.  Para isto ela se divide 

em Secretaria Adjunta da Justiça; Secretaria Adjunta de Direitos Humanos; 

Superintendência de Organização Penitenciária; Superintendência de Assistência ao 

Recuperando; Superintendência de Atendimento e Recuperação do Menor Infrator; e 

Defensoria Pública. 

 

A Secretaria Adjunta de Justiça tem como missão a promoção da justiça social, 

dos direitos fundamentais do cidadão e a redução dos índices de criminalidade. A 
                                                                                                                                                                                   
83 MINAS GERAIS. Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral. Superintendência 
Central de Planejamento Econômico e Social. Plano Plurianual de Ação Governamental 2000 – 2003. 
Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 2000. P. 262. 
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Secretaria Adjunta de Direitos Humanos deve realizar programas e projetos voltados 

para a promoção da paz e para a garantia da efetividade dos direitos humanos por meio 

do desenvolvimento socio-econômico da sociedade. A Superintendência de 

Organização Penitenciária  e a Superintendência de Assistência ao Recuperando devem 

contribuir para a reversão do processo de exclusão social e para a redução da 

criminalidade no Estado de Minas Gerais, tendo como público alvo os indivíduos 

autores de ato infracional.  A Superintendência de Atendimento e Recuperação do 

Menor Infrator, deve desenvolver ações voltadas para a prevenção da reincidência de 

atos infracionais praticados por adolescentes reintegrandoos socialmente. Finalmente, a 

Defensoria Pública deve contribuir para a defesa dos direitos fundamentais da 

população carente do Estado de Minas Gerais, prestando assistência jurídica integral e 

gratuita aos necessitados. 

 

Atividades correntes da SEJDH são a assistência judiciária; o atendimento às 

vítimas de crimes violentos; a custódia e assistência a presas e presos; a defesa dos 

direitos humanos e cidadania; o disque direitos humanos; informações para familiares e 

usuários de drogas; orientação aos familiares do adolescente infrator; orientação aos 

familiares de presos (as); orientação sobre execução de penas; e o programa estadual de 

proteção e assistência à testemunhas ameaçadas. 

 

As atividades da SEJDH se pautam pelo diálogo entre o Estado e a sociedade 

acerca do processo de exclusão social gerador de indivíduos autores de atos 

infracionais,  É grande o envolvimento e parceria com ONG’s, principalmente para a 

reintegração de infratores à sociedade.  Existe grande espaço para parceria técnicas com 

atores internacionais, principalmente ONG’s e organizações internacionais que realizam 

estudos sobre promoção dos direitos humanos.  

 

                                                                                                                                                                                   
84 MINAS GERAIS, op. Cit. 59. p 69 
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Não obstante, a vinculação da imagem de Minas Gerais com proteção dos 

direitos humanos, segurança e cidadania podem ser extremamente benéficos para o 

processo de internacionalização de Minas Gerais.  

  

Secretaria de Estado da Comunicação Social do Governo de Minas Gerais 

 

A Secretaria de Estado de Comunicação Social tem a  missão institucional de 

divulgar as ações de governo através dos diversos meios de comunicação.  Para isso, se 

utiliza, entre outros, da Rádio Inconfidência, Imprensa Oficial, Rede Minas e da Home 

Page do Governo “Portal de Minas”. Foi ela quem promoveu a licitação para definir as 

agências de publicidade que já estão preparando a divulgação das atividades 

governamentais, o que gerou de imediato a campanha “Aqui se constrói um País”.   

 

A Secretaria de Comunicação Social até o presente momento, não promove ou 

coordena nenhum esforço para a projeção de Minas Gerais no exterior, alegando, 

principalmente, falta de verbas.  A atuação nesta área é ponto fundamental da estratégia 

de inserção internacional do Estado de Minas Gerais. 

 

Secretaria de Estado da Segurança Pública do Governo de Minas Gerais 

 

A Secretaria de Estado de Segurança Pública abarca todo o aparato policial para 

o combate à criminalidade no Estado de Minas Gerais.  Possui como órgãos vinculados 

o Instituto Médico Legal; o Instituto de Criminalística; o Instituto de Identificação; e a 

Academia de Polícia Civil de Minas Gerais (Acadepol).  Na própria Secretaria existem 

o Departamento de Investigação; Coordenação Geral de Segurança; Corregedoria Geral 

de Polícia; e as Superintendências Geral e Regional da Polícia Civil.  

 

“A Secretaria de Segurança Pública vem colocando em prática planos globais 
e setoriais calcados em diagnósticos que vão desde a busca de alternativas de 
financiamentos que viabilizem o alcance das metas, até o estabelecimento de 
diretrizes no campo organizacional, gerencial e comportamental, de forma a 
obter uma polícia ágil e eficiente no exercício de suas funções. 
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Assim, está se buscando, em Minas Gerais, uma política de segurança pública 
que respeite a diversidade cultural e regional, que incentive a sociedade a 
participar de maneira interativa dos objetivos governamentais, através da 
celebração de convênio com entidades públicas e privadas e parcerias com 
organizações não governamentais, nacionais e internacionais, no que tange a 
sua própria segurança.” 85(MINAS GERAIS, 2000, p. 292) 

 

Assim sendo, há grande espaço para se buscar parcerias internacionais para a 

Secretaria de Segurança Pública além de ser a própria segurança um dos pontos mais 

importantes na atração de agentes internacionais para Minas Gerais. 

 

Secretaria de Estado da Fazenda do Governo de Minas Gerais (SEF) 

 

A Secretaria de Estado da Fazenda, por seu turno, tem por objetivo operacional 

planejar, organizar, dirigir, executar e controlar as atividades de arrecadação necessárias 

à administração dos recursos econômicos e financeiros do estado, formulando e 

executando as políticas fiscais e tributárias necessárias ao seu desenvolvimento 

econômico-social. 

 

Embora possa parecer difícil pensar em um interface internacional para a 

Secretaria da Fazenda, a Mensagem do Governador de 2000 mostra que até mesmo na 

Secretaria da Fazenda é possível haver cooperação internacional: 

 

“Algumas dessas ações fizeram parte do Programa de Reestruturação e 
Modernização da SEF, criado em 1997, e são financiadas com recursos do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com contrapartida do 
estado, e prioriza projetos para a modernização das áreas finalísticas de 
Tributação e Administração Tributária e de Administração Financeira e 
Controle Operacional, bem como para o fortalecimento institucional.”86 
(MINAS GERAIS, 2001, p 70) 

 

                                                             
85 MINAS GERAIS, op. Cit. 60. p 292 
86 MINAS GERAIS, op. Cit. 59. p 70 
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Não obstante, a SEF possui a importante missão de equilibrar as contas do 

Estado. Sem essa ação de ajustamento fiscal sendo realizada de maneira efetiva, a ação 

de todo o Estado fica inviabilizada. 

 

Secretaria de Estado da Educação do Governo de Minas Gerais (SEE) 

 

A SEE possui uma estrutura gigantesca responsável pela difícil tarefa de educar 

apropriadamente toda a população de Minas Gerais – grande parte dela concentrada em 

áreas rurais de difícil acesso e infra-estrutura deficiente. O desenvolver da educação em 

Minas Gerais é muito importante para a sua internacionalização já que o Capital 

Humano qualificado é elemento essencial para atração de multinacionais, ONG’s e 

outros agentes que venham a ajudar no fomento ao desenvolvimento local.  Desta 

maneira, ressalta-se a importância de projetos como a bolsa escola estadual (no vale do 

Jequitinhonha); o projeto veredas, que visa habilitar e melhorar a docência no Estado; o 

ProCAP e ProCAD que vem capacitar respectivamente professores e diretores das 

escolas; o Programa Esportes na Escola, importante principalmente nos grandes e 

médios centros urbanos para evitar a delinqüência juvenil; a educação indígena; o TV 

Escola, para educação à distância; o Salto para o futuro, para informatizar as escolas; e 

finalmente os Centros de Educação Profissional, lançando centros de educação técnica 

específicas que, após um período de implementação, devem ser levados a diante pela 

sociedade de modo a se tornarem auto-sustentáveis. Segundo a Mensagem do 

Governador de 2000 sobre estes Centros de Educação Profissional temos que  

 

“Estão em implantação quatro Centros de Educação Profissional, localizados 
nos municípios de: Brasópolis - eletrônica industrial (em funcionamento 
provisório), Itajubá (com formação em telecomunicações), Teófilo Otoni 
(gemas e jóias) e Caxambu (em hotelaria e turismo). Todos estarão 
funcionando em 2001 e há entendimentos com o Ministério da Educação para 
o estabelecimento de convênios para a implantação de outros dez Centros de 
Educação Profissional no estado.”87 (MINAS GERAIS, 2001, p 82)  

 

                                                             
87 MINAS GERAIS, op. Cit. 59. p 82 
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Em  fase de estudo, e de reflexos óbvios para a internacionalização de Minas, a 

SEE pensa na criação e implantação de Centros de Estudo de Línguas Estrangeiras 

(CELES). 

 

Há grandes possibilidades nesta área para financiamentos por meio de 

Organismos Internacionais de fomento ao desenvolvimento já que existe um consenso 

internacional sobre a correlação educação / desenvolvimento.  

 

Assim, o Sistema de Avaliação de Recursos da SEE (SIMAVE) e o Programa de 

Expansão e Melhoria do Ensino Médio, estão sendo implementados com recursos  do 

BIRD. Da mesma maneira,  

 

“No ensino médio e educação profissional... foram elaborados novos planos, 
já aprovados e encaminhados ao Ministério da Educação visando à obtenção 
de financiamento junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID).”88  (MINAS GERAIS, 2001, p.  82)  

 

Secretaria de Estado da Saúde do Governo de Minas Gerais (SES) 

 

As ações da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais são desenvolvidas 

na Área Central por seis superintendências e três assessorias e estão descentralizadas em 

26 Diretorias Regionais de Saúde (DRS).   Estão vinculados à secretaria a Fundação 

Hospitalar de Minas Gerais (FHEMIG), o Centro de Hematologia e Hemoterapia de 

Minas Gerais (HEMOMINAS) e a Fundação Ezequiel Dias (FUNED).   

 

Os principais programas desenvolvidos ou aprovados pela Secretaria Estado da 

Saúde são: Programa de Saúde da Família; o Pacs; a Farmácia Essencial; e o PCCN.  

Existe grande espaço para parceria com a sociedade civil nestes e em outros programas, 

principalmente para a realização de campanhas de prevenção de doenças e tratamentos 

                                                             
88 Ibidem 
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básicos.  Uma aproximação maior com organismos internacionais para troca de 

experiência também seria benéfica.  

 

Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente 

do Governo de Minas Gerais (SETASCAD) 

 

A SETASCAD é responsável pela política de geração de trabalho e assistência 

Social para crianças e adolescentes em Minas Gerais. Possui, portanto, diversos 

programas para a geração de emprego e a assistência social -  principalmente junto à 

população excluída ou mais vulnerável - e para a proteção da criança e do adolescente. 

Neste último caso, busca-se prover abrigo e referenciais visando o pleno 

desenvolvimento das crianças  e jovens. 

 

“A política de proteção à infância e juventude é desenvolvido através dos 
programas de execução direta, como apoio sócio-educativo em meio aberto do 
Ciame e Curumim, abrigos, SOS crianças, trabalho educativo e Casa São 
Francisco e os de parceria com o Casa Lar, Unidades de Atendimento 
Especializadas (UAE), contratos de vaga, etc.” 89(MINAS GERAIS, 2000, 
p.186) 

 

Na política de proteção à infância e juventude, destaca-se também projetos de 

combate à violência e à exploração sexual infantil, o agente jovem (executado pela 

Superintendência de Criança e Adolescente), e o fortalecimento dos Conselhos 

Tutelares. Em relação à política de geração de emprego, destaca-se a Geracoop, visando 

o fomento às cooperativas; o PMC, visando a geração de emprego e renda; e o SINE, 

para o atendimento do trabalhador;  

 

“O Programa de Mobilização de Comunidades (PMC), financiado pelo Banco 
Interamericano de Desenvolvimento, beneficiou com custeios de equipamentos 
e capacitação, projetos para desenvolvimento de atividades produtivas, com 
viabilidade econômica e capacidade de auto-sustentação. Nesse programa a 
Setascad atuou como interveniente, tendo promovido sua divulgação e 
assessorado as entidades na elaboração de novos projetos, realizando a 
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supervisão e o acompanhamento daqueles implantados.”90 (MINAS GERAIS, 
2001, p. 102) 

 

Organizações Não Governamentais como a Visão Mundial, CARE, HOPE etc., e 

Organizações Internacionais como a UNICEF e OIT podem se configurar como 

importantes aliados da SETASCAD.  

 

Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração do Governo de Minas 

Gerais (SERHA) 

 

A SERHA está voltada principalmente para a gestão de Recursos Humanos e à 

administração e modernização dos sistemas de material, patrimônio, transportes e 

serviços no âmbito da administração pública. Em um cenário de internacionalização das 

atividades da administração direta e indireta em Minas Gerais, ela teria papel essencial 

no treinamento dos funcionários públicos para a adequação destes com a nova realidade.  

 

Secretaria de Estado de Indústria e Comércio do Governo de Minas Gerais (SEIC) 

 

A Secretaria de Indústria e Comércio tem um papel muito importante no 

processo de internacionalização de Minas Gerais pois o fomento à exportação e à 

atração de investimentos produtivos externos para Minas é de sua responsabilidade.  

 

“Em sintonia com a Política determinada pelo governo, a Secretaria de Estado 
de Indústria,  Comércio busca construir uma plataforma de modernização e 
projeção da indústria mineira visando incrementar a internacionalização das 
empresas, estimulando a maior participação do empresariado no comércio 
internacional e facilitando seu engajamento no processo exportador.”91 
(MINAS GERAIS, 2000, p. 348) 

 

Especificamente para a promoção das Exportações em Minas Gerais, a SEIC 

conta com a atuação da Superintendência de Comércio e Exportação (SUCEX).  Para 
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sua política de atração de investimentos, a SEIC conta com o Instituto Mineiro de 

Desenvolvimento Industrial (INDI), como órgão vinculado responsável por empreender 

ações neste sentido.  

 

“Com assistência do Indi, 58 projetos industriais foram decididos para Minas 
Gerais. Os empreendimentos envolvem inversões de US$307,6 milhões e a 
criação de 5.766 empregos diretos. São 20 projetos referentes a expansões de 
plantas industriais já existentes e 38 projetos novos.92 (MINAS GERAIS, 2001, 
p. 168) 

 

“No trabalho de apoio e de indução à internacionalização, destacou-se a 
colocação de perfis de empresas mineiras nas redes internacionais de negócios 
BrazilTradeNet, do Minstério das Relações Exteriores, na BCNet (Business 
Cooperation Network) e BRE (Bureau de Rapprochement des Entreprises), 
ambas da Comissão Européia. As redes são operadas pelo Indi, que também 
sedia o Eurocentro de Cooperação Empresarial de Minas Gerais, uma 
unidade operadora do Programa Al-Invest (Investimentos na América Latina) 
criado pela Comissão Européia para gerar negócios entre empresas dos países 
da União Européia e de Minas Gerais.”93  (MINAS GERAIS, 2001, p. 169) 

 

Atualmente, a SEIC integra o Sistema Mineiro de Promoção Comercial e 

Cooperação Internacional coordenando o Núcleo Operacional de Promoção Comercial. 

 

Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral do Governo de Minas 

Gerais (SEPLAN) 

 

A Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação desenvolve estudos dos 

assuntos de interesse da economia e da administração e coordena as funções de 

planejamento, orçamento, organização e planejamento institucional do Estado.  Para 

cumprir seus objetivos, a SEPLAN conta com duas instituições vinculadas: o Banco de 

Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) e a Fundação João Pinheiro (FJP). 

 

“A Fundação João Pinheiro tem como função fornecer os subsídios ao 
processo de planejamento através de informações, indicadores, análises e 
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projeções sobre a realidade mineira. Promove também a qualificação de 
servidores públicos por intermédio da Escola de Governo, que oferece cursos 
de graduação e pós graduação em Administração Pública. 
O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais é o órgão de fomento do 
desenvolvimento mediante financiamento a empreendimentos dinamizadores 
da economia.”94 (MINAS GERAIS, 2000, p. 98) 

 

Dentro da SEPLAN propriamente dito, destaca-se para este trabalho a 

Assessoria de Análise Econômica  (ASE); a Superintendência de Desenvolvimento do 

Norte de Minas (SUDENOR); o Instituto da Terra (ITER); e a antiga Superintendência 

Central de Negociação de Recursos (SUCER), que foi extinta na criação da Assessoria 

para Assuntos Internacionais e tinha função de  

   

As funções da SUCER, que foram herdadas pela nova assessoria, eram de 

organização e manutenção de acervo de informações relevantes e gerenciais sobre os 

projetos com financiamento externo, de modo a facilitar o intercâmbio de informações 

entre os financiadores internacionais, o governo federal e os órgãos do Estado; 

fornecimento periódico ou sempre que solicitado, aos financiadores externos ou órgãos 

da administração federal, de informações sobre o andamento das negociações, missões 

de avaliação ou sobre a implantação dos projetos financiados; e fornecimento, às 

missões dos organismos internacionais, no território mineiro, de trabalhos relativos aos 

projetos financiados, apoio logístico e administrativo.  

  
Tanto SUDENOR, lidando com o desenvolvimento do norte de Minas, como o 

ITER, cuidando dos assentamentos e acesso a terra, por seu caráter bastante executor 

em detrimento de coordenador, estão atualmente sendo transformados em autarquias, o 

que irá lhes conferir maior liberdade de ação.  

 

Alguns destaques da atuação da SUDENOR no Norte de Minas e região do 

Jequitinhonha / Mucuri são o Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Pequenas 

Comunidades do Norte e Nordeste de Minas Gerais (PAPP II/Eletrificação Rural), com 
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recursos em fase de negociação com o Banco Mundial; Programa de Desenvolvimento 

Regional Jaíba/Morro Solto (JAÍBA II), com empréstimos contratados junto ao 

Governo do Japão; Programa de Capacitação para Ampliação, Manutenção e Recepção 

de Água nas Escolas Rurais; Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos; Programa 

de Melhoria de Ofertas de Água no Semi-Árido Mineiro; Programa Emergencial de 

Frentes Produtivas; Programa de Fortalecimento da Infra-estrutura hídrica do Nordeste 

(PROHIDRO); e o Programa Cédula da Terra (PARATERRA), com apoio do Banco 

Mundial  

 

 “O Paraterra é uma alternativa descentralizada de aquisição de terras para 
assentamentos e promoções de desenvolvimento agrícola, via comunidades 
organizadas de produtores das regiões Norte e Nordeste. O Bird entra com 
recursos para infra-estrutura, projetos produtivos, assistência técnica e 
treinamento. O Incra financia com linhas de créditos específicas a aquisição 
de terras. Desde o início da implantação do Paraterra foram aprovados 32 
projetos de assentamento de R$ 5,5 milhões e 218 projetos de infra-estrutura, 
no valor de R$ 7,8 milhões, beneficiando 1.147 famílias.”95 (MINAS GERAIS, 
2001, p. 61) 

 

A Seplan, em que pese a extinção da Superintendência de Negociação de 

Recursos (SUCER), integra o Sistema Mineiro de Promoção Comercial e Cooperação 

Internacional no Núcleo Operacional de Captação de Recursos Externos.  

 

Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia do Governo de Minas Gerais (SECT) 

 

A SECT visa promover a mobilização de órgãos governamentais e não 

governamentais, tomando-se por instrumento as atividades de Ciência e Tecnologia, 

com vistas ao desenvolvimento sustentável do Estado de Minas Gerais.  Para isso, conta 

com os órgãos vinculados da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais 

(FAPEMIG); Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais (CETEC); O Instituto de 

Pesos e Medidas de Minas Gerais (IPEM/MG); e Instituto de Geopolíticas Aplicadas 

(IGA), além de  parcerias no Brasil e exterior.   
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A FAPEMIG possui recursos financeiros, da ordem de US$ 35 milhões anuais, 

que são assegurados pela Constituição do Estado. Seu objetivo é o de fomentar, 

estimular e apoiar o desenvolvimento científico e tecnológico em Minas Gerais por 

meio do financiamento de projetos de pesquisa, capacitação de recursos humanos, 

realização de intercâmbios entre pesquisadores e instituições brasileiras e estrangeiras e 

divulgação do resultado das pesquisas.  

 

O CETEC atua como centro de referência e agente tecnológico no Estado. 

Realiza pesquisa para inovações e adaptações tecnológicas, testes, análises, consultoria, 

capacitação e treinamento. 

 

O IPEM  é um órgão de defesa do consumidor que atua, principalmente, nas 

áreas de saúde, segurança e meio ambiente, desenvolvendo tecnologias e trabalhando 

com metrologia legal e fiscalização de pesos e medidas. 

 

O IGA tem por finalidade coordenar e executar pesquisas e serviços nas áreas de 

geografia, cartografia e geologia, aplicadas aos interessas municipais. 

 

Além destes, Minas Gerais conta com centros de pesquisa públicos e privados, 

14 universidades públicas, escolas profissionalizantes e incubadoras de base tecnológica 

que efetivamente promovem as ações de desenvolvimento científico e tecnológico. 

 

Atualmente, estão sendo implantados os seguintes projetos pelo SECT: Uso 

múltiplo de florestas renováveis; Uso da tecnologia digital no resgate da memória 

histórico- cultural de Minas Gerais; Rede mineira de biotecnologia e bioensaios; Gestão 

científica e tecnológica em recursos hídricos; Rede estadual das tecnologias dos 

minerais; Rede estadual de C&T para inovação agroindustrial; Inovação tecnológica no 

parque industrial mineiro; e a popularização da ciência e tecnologia.  
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“O intercâmbio destes órgãos com seus pares em outros países para 
realização destes e outros projetos é essencial para evitar uma defasagem 
científica tecnológica no Estado e colocar o mesmo no caminho para o 
desenvolvimento. Por esta razão, a SECT tem um potencial de 
internacionalização enorme e é central que aumente a cada dia o seu 
envolvimento com atores externos.  
Nesse aspecto, privilegiou-se a articulação, a parceria e o trabalho 
cooperativo entre os principais agentes de P&D, representantes de entidades 
de classe e da sociedade civil, agências de fomento, poder público e missões 
internacionais, com vistas à implementação dos programas especiais  
coordenados pela SECT: Uso Múltiplo de Florestas Renováveis; Rede 
Estadual das Tecnologias dos Minerais (que passou a incorporar os 
programas Gemas e Jóias e Tecnologia Mineral); Rede Mineira de 
Biotecnologia e Bioensaios; Gestão Tecnológica em Recursos Hídricos; Uso 
da Tecnologia Digital no Resgate da Identidade Histórico-Cultural de Minas 
Gerais; e Programa de Melhoria do Ensino de Ciências e Matemática (Pró-
Ciências).”96 (MINAS GERAIS, 2001, p. 142) 

 

A SECT também integra o Sistema Mineiro de Promoção Comercial e 

Cooperação Internacional por meio da coordenação do Núcleo Operacional de 

Intercâmbio e Cooperação Científico - Tecnológica.  

 

Secretaria de Estado da Cultura do Governo de Minas Gerais 

 

A Secretaria de Estado da Cultura tem por finalidade propor, coordenar, executar 

e acompanhar a Política Estadual de Cultura. Deste modo, cabe a ela fomentar e 

divulgar a cultura mineira; preservar o patrimônio cultural, histórico e artístico; apoiar e 

promover a instalação de bibliotecas, museus, teatros e outras unidades culturais; e 

realizar intercâmbio e  cooperação cultural com instituições nacionais e estrangeiras. 

  

A Secretaria está dividida na Superintendência de Ação Cultural; Arquivo 

Público Mineiro; Superintendência de Biblioteca Pública; Superintendência de Museus; 

e Superintendência de Publicações e do Suplemento Literário de Minas Gerais. Além 

destas, a Fundação de Arte de Ouro Preto (FAOP); Fundação Clóvis Salgado; e Instituto 
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Estadual de Patrimônio Artístico e Cultural de Minas Gerais (IEPHA) também integram 

a estrutura como órgãos vinculados. 

 

A Superintendência de Ação Cultural é o carro chefe da secretaria pois coordena 

a ação de todas as demais áreas. Tem por finalidade atuar na promoção e execução de 

planos, programas e projetos de natureza cultural e artística criando condições propícias 

à plena manifestação  cultural em Minas Gerais. É a Superintendência de Ação Cultural 

que gere a Lei de Incentivo à Cultura que pretende, por meio de renúncia fiscal do 

Estado, incentivar as empresas a investir em cultura.   

 

O Arquivo Público Mineiro tem por finalidade executar a gestão, o 

recolhimento, a guarda e a preservação do acervo arquivístico da Administração Pública 

Estadual e dos documentos privados de interesse público. Atualmente está trabalhando 

em um projeto  junto com a Secretaria de Ciência e Tecnologia para digitalização de 

imagens a fim de melhorar seu atendimento e assistência. 

 

A Superintendência de Bibliotecas Públicas gerencia os projetos e atividades 

voltados a  implantação, modernização e dinamização de bibliotecas públicas no Estado. 

Atualmente trabalha para prover as bibliotecas com acesso a Internet, braille e salas de 

estudo, além de expandir a atuação do carro biblioteca, hemerotecas e galerias de arte.  

 

A Superintendência de Museus preserva e difunde a cultura e a memória de 

Minas Gerais através da ação dos museus subordinados, assessoria técnica a novos 

museus e proposição de políticas que visem o fomento ao desenvolvimento de museus 

em Minas.  Atua também na conservação e revitalização de bens culturais móveis.  

 

A Superintendência de Publicações e do Suplemento Literário de Minas lida 

com as atividades de publicações culturais da Secretaria, na qual se inclui o Suplemento 

Literário de Minas Gerais. 
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A Secretaria de Cultura detém importância fundamental na estratégia de inserção 

internacional de Minas Gerais já que a idéia de uma identidade única em Minas a ser 

projetada no exterior para auferir ganhos internos só é possível com a valorização da 

cultura interna.  Ademais, a veiculação internacional da cultura é um grande 

instrumento para promoção do Estado no exterior. 

 

“A política cultural de Minas Gerais visa a valorização do indivíduo e da 
sociedade, ao fortalecimento da identidade de sua imagem e de sua projeção 
nacional e internacional, à qualificação da vida e do espaço urbano, à 
geração de empregos e receitas, bem como à proteção do artista.”97 (MINAS 
GERAIS, 2000, p. 156) 

 

Assim sendo, é uma das diretrizes da Secretaria de Cultura para os anos 1999-

2003, 

 

“Adotar uma política arrojada de marketing cultural responsável pelo 
fortalecimento interno da cultura mineira e pela projeção internacional dos 
bens e produtos aqui produzidos, como coroamento desse processo e exigência 
da atualidade.”98 (MINAS GERAIS, 2000, p. 157) 

 

Além de “exportar cultura” e assim conseguir “exportar todo o resto”, também 

está sendo indicado a intenção de tornar o mineiro mais consumidor de cultura, de modo 

a fortalecer os pontos de cidadania e qualidade de vida. 

 

“A existência de um quadro favorável a uma explosão cultural torna Minas 
Gerais não só um pólo criador mas também consumidor, com repercussão 
nacional e internacional.”99 (MINAS GERAIS, 2000  p. 156) 

 

A Secretaria de Estado de Cultura integra o Sistema Mineiro de Promoção 

Comercial e Cooperação Internacional por meio da coordenação do Núcleo Operacional 

de Intercâmbio e Cooperação Cultural. 
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Secretaria de Estado de Esportes do Governo de Minas Gerais 

 

A Secretaria de Estado de Esportes visa democratizar e estimular a prática de 

esportes e atividades de lazer. Além da administração dos estádios Mineirinho e 

Mineirão, pela ADEMG, possui também alguns projetos em andamento como o 

Programa Esporte Solidário, atendendo adolescentes em situação de risco social; O 

Programa Desportivo para Pessoas Portadoras de Deficiência (Esporte sem Barreiras), 

que estende o Programa Esporte Solidário às pessoas portadoras de necessidades 

especiais; os Jogos do Interior de Minas (Jimi), que integra as diferentes regiões de 

Minas por meio da competição esportiva; e o programa Pintando a Liberdade, para 

produção de bolas pelos detentos da Penitenciária de Contagem, gerando remuneração, 

ocupação de tempo e comutação de pena para a população presa local. 

 

O esporte em Minas pode contribuir não só para a integração das regiões 

mineiras e melhoria da qualidade de vida da população mas também pode ser usado 

como forma de projetar o estado internacionalmente, já que a imagem brasileira está 

fortemente atrelada ao futebol. 

 

Secretaria de Estado de Minas e Energia do Governo de Minas Gerais 

 

A Secretaria  de Estado de Minas e Energia, pelo fato de ser a atividade de 

mineração tão importante em Minas Gerais e pelo fato da questão energética ser hoje 

central no Brasil, tem grande importância para o Estado.  Alguns projetos desenvolvidos 

são o Programa de Informação, que visa oferecer mais segurança aos novos 

investimentos para o estado; O Projeto São Francisco, que analisa o potencial geológico 

da bacia; O Projeto de Mapeamento Geológico do Sul de Minas e da Zona da Mata;  O 

Projeto de Difusão Técnica do Setor Mineral, provendo informações técnicas 

importantes às empresas e centros de pesquisa de Minas; o Programa de 

Desenvolvimento Mineral, que realiza estudos de pré-viabilidade de vários minerais. 
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Na área de energia, a CEMIG atua investindo no aumento e diversificação das 

formas de energia para o Estado.  

 

Novamente, existe bastante espaço para cooperação técnica nestas áreas 

também, como bem mostra a mensagem do governador para a Assembléia. 

 

“O ministro das Minas da província de Ontário, no Canadá, propôs convênio 
de cooperação técnica científica na área de mineração entre aquela província 
e o Estado de Minas Gerais. O documento se encontra em fase final de 
consecução.”100 (MINAS GERAIS, 2001, p. 189)  

 

Não obstante sua importância, a Secretaria de Estado de Minas e Energia é 

bastante pequena e por esta razão, altamente limitada em sua operacionalização. 
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Atores Privados em Minas Gerais – Possibilidades de Parceria entre o Governo e 

Entidades Não Estatais Para a Cooperação Internacional 

 

A parceria entre governo, empresa e sociedade civil tem se mostrado, além de 

proveitosa, essencial para o desenvolvimento econômico e social de uma determinada 

região.  Quando pensamos na execução de políticas públicas, não é possível hoje 

ignorar o fato da sociedade civil e iniciativa privada estarem cada vez mais ativas em 

ações que são tradicionalmente relacionadas com a responsabilidade do poder estatal. A 

convite ou não do poder local, organizações não governamentais e empresas atuam na 

educação, saúde, combate à miséria e em uma infinidade de outras ações em prol da 

sociedade e do desenvolvimento.  

 

Percebe-se que as empresas, dia após dia, passam a pautar suas atividades em 

uma cada vez mais aclamada “responsabilidade social”. Assim, os funcionários são 

incentivados a participar de projetos de desenvolvimento local ao mesmo tempo que as 

empresas cada vez mais investem em projetos e programas institucionais com base 

voluntária  para a satisfação de demandas da sociedade: 

 

Como citam PAOLA CAPPELLIN e GIAN MARIO GIULIANI: 

 

 “Na busca de eficiência e excelência empresarial, parece não ser mais 
satisfatória a tradicional alquimia do cálculo custo-benefício com o aumento 
da produtividade e a ampliação das vendas no mercado. Os critérios de 
avaliação do sucesso começam a incorporar dimensões que vão além da 
organização econômica e que dizem respeito à vida social, cultural e à 
preservação ambiental. Pode-se dizer... que a eficiência não é só "fazer as 
coisas bem", segundo as regras de mercado, mas é "fazer as coisas boas", 
segundo princípios éticos.”101 (CAPPELLIN e GIULIANI, 1999) 

 

                                                             
101 CAPPELLIN, Paola; GIULIANI Gian M. Compromisso social no mundo dos negócios. In Boletim do 
Ibase “Orçamento e Democracia”. No.11, Fev/99, p. 10-11. 

 



 85 

Opinião que não diverge de FATIMA FREIRE e FRANÇOIS MALO ao 

comentar que: 

 

“Muitas empresas brasileiras vêm praticando sua responsabilidade social 
como uma madura decisão corporativa, utilizando-se para isto do mesmo 
know-how que as tornam líderes no seu segmento. Essas buscam aliviar os 
problemas do processo social no Brasil, onde o Estado é cada vez mais 
omisso, o que força e realça a participação benemérita do cidadão na 
construção social.”102 (FREIRE e MALO, 1999) 

 

Nestes termos percebe-se que é crescente o movimento das empresas em direção 

a combinar objetivos econômico-financeiros com a cidadania, com a preservação 

ambiental, com a ética nos negócios,  com a defesa dos direitos humanos; movimento 

este que ainda requer das empresas pensar e combinar, de forma original e criativa, suas 

metas de rentabilidade com práticas de "boa conduta". 

   

Assim se a globalização propiciou linhas de crédito transnacionais, abertura de 

mercados consumidores internacionais, mobilidade intensa de capitais, avançada 

tecnologia de informação, também passou a requerer das empresas que face à 

concorrência fossem transparentes em relação a sua conduta como ator dentro de uma 

sociedade, assim:  

 

 “a empresa deve procurar os canais certos para se manter em sintonia com o 
mercado. Essa busca leva-a rapidamente a perceber que não pode manter-se 
como uma organização fechada, isolada e rígida, mas que deve desenvolver 
formas de integração com as diversas entidades que a constituem internamente 
(seus funcionários e acionistas), e de interação com entidades externas 
(fornecedores, clientes, centros de pesquisa tecnológica, agências de 
publicidade e marketing, instituições públicas e privadas de credito, 
organismos jurídico-legais do Estado, etc.). É fácil perceber como estes 
"partners" não são outra coisa se não setores diversos da sociedade. Assim, 

                                                             
102 FREIRE, Fátima d. S.; MALO, François B. Memória social e decisões estratégicas. In Boletim do 
Ibase “Orçamento e Democracia”. No.12, Jun/99, p. 10-11.  
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empresas e sociedade convivem graças a uma rede de trocas e negociações 
amplas e flexíveis.”103 (CAPPELLIN e GIULIANI, 1999) 

 

E nestes termos as empresas hoje cada dia investem mais em programas que 

visem efetivamente a melhorar o meio que a cerca ou pelo menos de conscientizar seus 

funcionários, clientes, comunidade, ou, simplesmente, seus partners acerca da 

importância da contribuição de cada cidadão para a efetivação de um ambiente de 

engajamento social.  Obviamente, se tornam parceiros do estado em primeira instância.  

 

Cabe lembrar também que, de acordo com o já exposto na primeira parte deste 

trabalho, cabe essencialmente à sociedade civil organizada estar participando desta 

construção do consenso sobre a internacionalização do Estado de Minas.  Se tornam, 

portanto, atores que, em uma estratégia de liderança compartilhada, atuam lado a lado 

do Estado na definição das necessidades conjuntas, proposição de ações coletivas e, em 

um segundo momento, na própria execução e financiamento destas ações coletivas.  

 

As instituições ligadas ao Comércio e à Indústria como a Federação das 

Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), Associação Comercial de Minas (AC 

Minas), Clube de Diretores Lojistas (CDL), Câmara Internacional de Comércio de BH 

(CICB), Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais 

(SEBRAE/MG), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), Serviço Social 

do Comércio (SESC), Serviço Social da Indústria (SESI), FEDERAMINAS etc. 

parecem estar cada vez mais engajados em projetos mais amplos para a sociedade, que 

perpassam somente a esfera de defesa de interesses de sua classe para adotar uma 

postura pró-ativa de mudança da realidade.  Neste sentido, se tornam excelentes 

interlocutores internos para a definição de uma estratégia coletiva de 

internacionalização de Minas Gerais, ajudando, inclusive, no engajamento da classe 

empresarial para com este projeto. 

                                                             
103 CAPPELLIN, Paola; GIULIANI Gian M. Compromisso social no mundo dos negócios. In Boletim do 
Ibase “Orçamento e Democracia”. No.11, Fev/99, p. 10-11. 
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“Assinale-se de início a maior presença e o papel assumido pelas entidades de 
classe representativas do empresariado na construção de cenários e execução 
de projetos de desenvolvimento setorial.  Programas como o Expoforte, Banco 
de Oportunidades, Cresce Minas, Programa Especial de Exportação de Minas 
Gerais e a formação de consórcios para exportação exemplificam a nova 
postura e novos papeis desempenhados pelo setor privado na implementação 
de uma política regional de relações externas.”104 (LASMAR, 2000) 

 

Seguindo as instituições ligadas ao comércio e indústria temos as próprias 

empresas como atores importantes neste processo de internacionalização. Como uma 

das principais beneficiadas com o processo e também como uma das grandes detentoras 

de recursos financeiros que podem ser direcionadas com este projeto, é necessário que 

elas estejam plenamente integradas e engajadas com todo o processo, desde a 

identificação dos problemas e estratégias a serem adotadas até a execução das ações 

propostas.  Em se tratando da área temática de promoção comercial, são óbvias as 

contribuições que podem ser feitas pelas empresas, pois elas são qualificadas para 

identificar exatamente os elementos que facilitariam uma maior exportação e atração de 

investimentos em sua própria área de atuação – a mesma lógica funcionando quando 

falamos de aquisição de ciência e tecnologia. 

 

Para as áreas cultural e social, percebe-se que estas empresas estão igualmente 

qualificadas para serem atores protagonistas em um processo de internacionalização 

pois não são poucas as que atuam seguindo a lógica de responsabilidade social em 

Minas, mantendo mesmo, algumas, fundações e institutos encarregados unicamente 

desta área. 

 

“Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), entre 
1998 e 1999, Minas Gerais é o estado mais solidário do sudeste brasileiro.  O 
estudo apontou que 81% das empresas mineiras realizam algum tipo de ação 
social nesse período, percentual superior à média da região (67%). A 
participação do Estado é quase duas vezes maior que a das empresas do 

                                                             
104 LASMAR, op. Cit. 50.  
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Espírito Santo (45%), deixando também para trás o Rio de Janeiro (59%) e 
São Paulo (67%).”105 (TUDO PELO SOCIAL, 2000) 

 

O setor acadêmico, obviamente, é outro ator que, seja de matriz pública ou da 

iniciativa privada, tem muito a contribuir pois está responsabilizado com a formação e 

qualificação daqueles que estarão trabalhando nesse novo contexto em que o contato 

com interlocutores estrangeiros é maior. Neste sentido, percebemos que ultimamente 

várias instituições de ensino tem ofertado cursos próprios para este contexto 

internacionalizado. Estas instituições se tornam, portanto, excelentes interlocutores 

internos para a discussão e operacionalização do processo de internacionalização de 

Minas Gerais. 

 

“ No setor acadêmico, a expansão do nosso ensino superior a partir da 
instalação de novos cursos universitários cuja temática vincula-se diretamente 
à dinâmica dos setores externos de Minas e do Brasil, como os cursos de 
Relações Internacionais, de Cerimonial, de Gestão Internacional de Negócios, 
de Comércio Exterior, de Direito Econômico Internacional e de Gestão de 
Turismo, asseguram-nos uma infra-estrutura formadora e qualificadora de 
recursos humanos adequados não apenas à formulação de políticas de 
relações externas mas, sobretudo, maior eficácia na sua implementação.” 
106(LASMAR, 2000) 

  

As agências de intercâmbio de estudantes ou profissionais como o Rotary Club, 

Cultural Homestay Institute (CHI), Americas Field Society (AFS), Associação Cristã de 

Moços (ACM), AIESEC, IAESTE, e tantas outras, assim como as instituições 

educacionais, tem muito a ensinar e qualificar em Minas Gerais.  O contato entre povos 

diferentes, seja com um mineiro permanecendo no exterior ou um estrangeiro vivendo 

em Minas, contribui muito para a formação das pessoas com um pensamento 

internacionalizado. Passa a haver maior conhecimento sobre o outro e sobre as suas 

diferenças, ponto básico para o convívio entre culturas diferentes. Esse conhecimento se 

multiplica na comunidade e gera contatos com comunidades estrangeiras. Há grandes 

                                                             
105 TUDO pelo social. In: Gestor – Revista Mineira de Administração. CRA. Edição nº 2, Setembro, 

2001. Pp. 14 – 19. 
 
106 LASMAR, op. Cit. 50. 
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ganhos também na divulgação internacional do Estado pois os intercambistas atuam 

como embaixadores no exterior e, nos casos em que há a visita de um intercambista 

estrangeiro em nossas terras, este divulga gratuitamente o nosso Estado quando volta à 

sua casa.  

 

As Fundações e Institutos, vinculados à empresas ou não, assim como as 

Organizações Não Governamentais são atores privados de importância essencial no 

processo de internacionalização de Minas Gerais.  Alguns deles são baseados no 

exterior e assim se configuram como interlocutores externos que devem ser atraídos 

para realização de projetos conjuntos com atores internos. Outros, são de origem interna 

e devem ser incorporados no processo de planejamento da inserção internacional de 

Minas, assim como na execução.  

 

As áreas de atuação de fundações, institutos e organizações não governamentais 

são as mais variadas possíveis. Algumas fundações e institutos são fartas fontes de 

recursos (Fundação Ford, Fundação Kellogs etc.) enquanto outras atuam por meio da 

atuação ideológica de mobilização e difusão de ideais (Instituto Ethos, Instituto 

Horizonte etc.). Independente de sua natureza e modo de atuação e finalidades, são 

importantes atores que podem contribuir grandemente para variados projetos  e variadas 

áreas do processo de inserção internacional de Minas. 

 

As Câmaras de Comércio como a Câmara de Comércio Americana 

(AMCHAM), Câmara Internacional de Comércio (CAMINT), Câmara de Comércio 

Ítalo-Brasileira e tantas outras atuam como elo de ligação entre empresas mineiras e 

suas contraparentes estrangeiras.  Promovem feiras, missões, encontros, além de, muitas 

vezes, serem responsáveis pelo contato inicial com potenciais parceiros comerciais. Os 

Centros binacionais (Centro Cultural Brasil Espanha, Centro Cultural Luso Brasileiro, 

Sociedade Mineira de Cultura Nipo-Brasileira, Sociedade Brasileira de Cultura Inglesa, 

Aliança Francesa, etc.) atuam visando uma integração entre os nacionais de ambos os 

países, partindo de uma atuação essencialmente cultural. Os consulados, assim como as 



 90 

Câmaras de Comércio e institutos binacionais, também atuam como elo de ligação entre 

atores internos e externos embora tenham missão mais abrangente, incluindo também 

áreas culturais, educacionais, governamentais, etc.  

 

“Ao mesmo tempo, o crescimento das câmaras bilaterais de comércio do corpo 
consular acreditado em Belo Horizonte e atuação de seus titulares, sejam eles 
cônsules honorários ou aqueles da “-carriére”, indicam, da mesma forma, 
possibilidades de cooperação e interlocução diplomática cada vez mais 
abrangente, tanto cultural quanto comercial e econômica, a partir da própria 
Capital do Estado.” 107 (LASMAR, 2000)  

 

Como já exposto na primeira parte deste trabalho, para que efetuemos uma 

inserção internacional adequada do Estado de Minas Gerais, é necessário que estes 

atores privados, assim como aqueles atores públicos responsáveis pelas diferentes áreas 

setoriais de atuação governamental, seja chamados a dialogar e atuar conjuntamente a 

fim de prepararmos a sociedade (nos aspectos econômicos, infra-estruturais, de 

qualificação etc.) para se adequar às demandas encontradas neste novo contexto 

internacionalizado.   Essa mudança não é viável sem o engajamento operacional dos 

variados atores e esse engajamento só se torna factível após a incorporação destes em 

um processo de busca de consenso pois, na falta de autoridade coercitiva para obrigar 

estas ações a serem feitas, é necessário a identificação dos interesses de cada ator de 

modo que a distribuição de ganhos advindos da internacionalização por eles seja 

incentivo suficiente para sua ação coletiva.  

 

                                                             
107 LASMAR, op. Cit. 50. 



 91 

 

A Assessoria para Assuntos Internacionais e o Sistema Estadual de Promoção 

Comercial e de Cooperação Internacional 

 

O estreitamento de nossos laços internacionais e a busca por maiores índices de 

inserção e cooperação internacional no Estado de Minas Gerais podem representar 

imenso ganho para o Estado.  Talvez com isso em mente o Governador Itamar Franco 

tenha criado, por meio da Lei 13216108, a Assessoria Especial para Assuntos 

Internacionais e de Cerimonial, em Junho de 1999, objetivando assessora-lo na 

formulação e na implementação da política de relações internacionais do Estado, 

coordenar o processo de captação de recursos externos para o financiamento de projetos 

governamentais e orientar, coordenar e promover as atividades de cerimonial nos 

contatos governamentais com autoridades nacionais e estrangeiras.   

 

Posteriormente, por meio do decreto 40.810109 de 21 de Dezembro de 1999,  o 

Governo do Estado instituiu o Sistema Estadual de Promoção Comercial e de 

Cooperação Internacional, coordenado pela Assessoria para Assuntos Internacionais e 

com a finalidade de apoiar e subsidiar a Assessoria na formulação e implementação da 

Política de Relações Internacionais do Estado.   

 

Essa Política de Relações Internacionais do Estado, embora só venha a ser 

formulada com o funcionamento do Sistema Estadual de Promoção Comercial e de 

Cooperação Internacional e da Assessoria para Assuntos Internacionais, possui algumas 

diretrizes básicas sob a qual deve se assentar. Em projeto sobre a “Estruturação da 

                                                             
108 MINAS GERAIS. Lei nº  13216, de 02 de Junho de 1999. Cria a Assessoria Especial para Assuntos 

Internacionais e de Cerimonial e dá outras providências. Minas Gerais Diário do Executivo. Belo 
Horizonte, MG, 03 de Junho, 1999. Página. 1 Col. 1. 

109 MINAS GERAIS. Decreto nº  40810, de 21 de Dezembro de 1999. Institui o Sistema Estadual de 
Promoção Comercial e de Cooperação Internacional e dá outras providências. Minas Gerais 
Diário do Executivo. Belo Horizonte, MG, 22 de Dezembro, 1999. Página. 2  Col. 1. 
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Assessoria Para Assuntos Internacionais”110 produzido pela Fundação João Pinheiro, 

essas diretrizes postulam que a política de relações internacionais do Estado deve: 1) 

promover a integração das ações do setor público mineiro em suas relações com o 

exterior; 2) fomentar a formação de parcerias institucionais entre entidades públicas e 

órgãos representativos da sociedade civil; 3) estimular e apoiar as regiões mineiras na 

diversificação de sua pauta de exportações, na promoção de investimentos externos e na 

identificação de oportunidades de cooperação internacional; 4) promover maior inserção 

de Minas nos programas internacionais de cooperação bilateral e multilateral; 5) 

promover o aperfeiçoamento e integração dos sistemas de informação e divulgação do 

potencial econômico, cultural e turístico de Minas Gerais; 6) apoiar a formação e 

capacitação de recursos humanos para a cooperação internacional junto aos órgãos 

públicos estaduais e aos municípios mineiros.  

 

Assim, com a instituição do sistema e visando a formulação e implementação da 

política de relações internacionais do Estado de Minas Gerais, foram criados quatro 

núcleos operacionais: 1) Núcleo Operacional de Promoção Comercial; 2) Núcleo 

Operacional de Intercâmbio e Cooperação Científica e Tecnológica; 3) Núcleo 

Operacional de Intercâmbio e Cooperação Cultural; e 4) Núcleo Operacional de 

Captação de Recursos Externos.  Esses núcleos são coordenados respectivamente pela 

Secretaria de Estado de Indústria e comércio, Secretaria de Estado de Ciência e 

Tecnologia, Secretaria de Estado da Cultura e Secretaria de Estado do Planejamento e 

Coordenação Geral, conjuntamente com a Assessoria para Assuntos Internacionais. 

 

Cada Núcleo deve elaborar sua proposta de plano de ação e  formar grupos 

temáticos de trabalho, com a participação de instituições públicas e privadas nas suas 

respectivas áreas. Esses grupos visam identificar as necessidades existentes para a 

inserção setorial no exterior. Após identificado as necessidades e atingido um consenso 

                                                             
110 LASMAR, José Oswaldo. Projeto “Estruturação da Assessoria Para Assuntos Internacionais”. 

Centro de Estudos Econômicos e Sociais, Fundação João Pinheiro. Belo Horizonte, Novembro, 
1999. 
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sobre as diretrizes de ação a seguir, são feitos planos de trabalho que são enviados à 

Assessoria Internacional que os consolida em uma política de relações internacionais 

para o Estado como um todo.    

 

No projeto produzido pela Fundação João Pinheiro são sugeridos alguns grupos 

temáticos a serem implementados para integrarem os núcleos existentes.  A criação dos 

grupos temáticos deve ser proposta bastando somente que a complexidade de suas áreas 

de atuação assim o demandem. Prosseguiremos com o relatório das atividades dos 

núcleos e dos subsequentes grupos temáticos da maneira em que eles estão estruturados 

hoje e considerando as sugestões encontradas no projeto da FJP.    

 

Núcleo Operacional de Promoção Comercial  

 

O Núcleo Operacional de Promoção Comercial possui dois grupos temáticos 

sendo  que estes enviaram seu relatório de trabalho para a Assessoria Internacional no 

início do ano 2000. Um terceiro grupo temático sugerido pelo projeto de estruturação da 

Assessoria Internacional produzido pela FJP ainda não foi implementado.  Muito 

embora várias reuniões tenham sido feitas nos grupos temáticos existentes, as atividades 

destes permanecem paralisadas no atual momento e não foi produzido nenhum 

documento que pudesse subsidiar a criação da política de relações internacionais do 

Estado. 

 

O primeiro Grupo Temático, "Promoção de Exportações" é coordenado pela 

Superintendência de Comércio e Exportação (SUCEX) da Secretaria de Estado de 

Indústria e Comércio  e “tem por objetivo básico a análise conjuntural do cenário 

exportador mineiro e a conseqüente proposição de soluções alternativas para o 

incremento das vendas internacionais.” 111 (SUCEX, 2000)  

 

                                                             
111 SUCEX. Relatório Grupo Temático "Promoção de exportações" SUCEX.  Fevereiro 2000.  
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O segundo Grupo Temático "Atração de Investimentos Externos" é coordenado 

pelo Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais (INDI) e seus objetivos 

são análogos ao primeiro, embora analisando e propondo ações para o cenário de 

atração de investimento em Minas. 112(INDI, 2000) 

 

O terceiro grupo, sugerido pela Fundação João Pinheiro, seria o Grupo Temático 

"Desenvolvimento e Promoção do Turismo", coordenada pela Secretaria de Estado do 

Turismo.  Embora ele nunca tenha sido constituído, deve-se ressaltar novamente que a 

estratégia da SECTUR para o desenvolvimento do turismo em Minas baseia-se no 

turismo prioritariamente de nacionais brasileiros em Minas.  

 

Não existe uma composição exata para estes grupos e eles permanecem sempre 

abertos à adesão de atores públicos e privados relacionados a sua área temática. O 

projeto da Fundação João Pinheiro indica, além da própria Secretaria de Estado de 

Indústria e Comércio, Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais e 

Secretaria de Estado de Turismo, as seguintes instituições para integrar estes grupos: 

Conselho de Desenvolvimento Industrial (CDI); Secretaria de Estado do Planejamento e 

Coordenação Geral (por meio da extinta SUCER, da FJP e do BDMG); Federação das 

Indústrias do Estado de Minas Gerais (Trade Point); Federaminas; Sebrae/MG; Câmaras 

Internacionais de Comércio; Corpo Consular; e instituições de ensino formadoras de 

recursos humanos em gestão de negócios internacionais. Especificamente para o grupo 

temático de promoção do turismo, integram a ABAV, BELOTUR, Associações de 

restaurantes, hotéis, companhias aéreas, etc. 

  

Núcleo Operacional de Intercâmbio e Cooperação Científica e Tecnológica 

 

O Núcleo Operacional de Intercâmbio e Cooperação Científico-Tecnológica é 

coordenado pela Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia.  Foram cinco os grupos 

temáticos sugeridos pela própria secretaria em documento entitulado "Modelo de 
                                                             
112 INDI. Relatório Grupo Temático "Atração de Investimentos externos" INDI. Fevereiro 2000. 
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Institucionalização do Sistema Estadual de Promoção Comercial e Cooperação 

Internacional".113  Os Grupos sugeridos são relativos à "Linhas de Cooperação 

Financeira e Fomento"; "Tecnologia Industrial, Ambiental e de Serviços"; "Tecnologia 

para o Agronegócios e Alimentos"; "Biotecnologia e Recursos Genéticos"; e 

"Intercâmbio e Cooperação Acadêmica".  

 

O Grupo Temático "Linhas de Cooperação Financeira e Fomento" é 

coordenado pela Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia em parceria com a 

Superintendência de Ciência e Tecnologia.  Ele tem por objetivo coordenar as ações de 

busca e otimização de recursos financeiros para  o desenvolvimento educacional, 

científico e tecnológico em Minas Gerais por meio de convênio com instituições e 

agências de fomento. Fazem parte deste grupo a FAPEMIG, BDMG, FIEMG/IEL, 

SEBRAE/MG, COPASA, CEMIG, COMIG e o corpo consular.  

 

O Grupo Temático " Tecnologia Industrial, Ambiental e de Serviços", 

coordenado pela SECT e pelo CETEC, deve coordenar as ações necessárias ao 

desenvolvimento do referencial tecnológico para a indústria, meio ambiente e serviços 

(principalmente informática / informação), além de ações no campo das 

telecomunicações e do setor energético. As instituições participantes são, além da SECT 

e CETEC, o INDI, IGA, CEMIG, PRODEMGE, FJP, FIEMG, SEBRAE, AC-Minas, 

FEDERAMINAS, CDL, FEAM, IGAM, IEF, UEMG e UNIMONTES.  

 

O Grupo Temático "Tecnologia para o Agronegócio e Alimentos" é coordenado 

pela SECT em conjunção com a EPAMIG e tem como objetivo coordenar as estratégias 

coletivas a serem empreendidos neste campo de modo a contribuir para o 

estabelecimento de convênios de cooperação técnica e transferência de tecnologia na 

                                                                                                                                                                                   
 
113 SECT. Modelo de Institucionalização do Sistema Estadual de Promoção Comercial e Cooperação 

Internacional. SECT. Fevereiro 2000. 
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área. Participam deste grupo temático a EPAMIG, RURALMINAS, CETEC, IGA, 

UEMG, UNIMONTES, FETAEMG, FAEMG e OCEMG.  

 

O Grupo Temático "Biotecnologia e Recursos Genéticos" é coordenado pela 

SECT e FUNED e tem como objetivo coordenar as ações de modo a criar condições de 

estender o uso de processos biotecnológicos para a produção industrial, a agropecuária e 

a saúde humana.  Participam deste grupo a FUNED, IEF, CETEC, UEMG, 

UNIMONTES e EPAMIG.  

 

Finalmente, o grupo temático "Intercâmbio e Cooperação Acadêmica", 

coordenado pela SECT e pela UEMG, tem como objetivo o fortalecimento das ações de 

intercâmbio internacional entre as instituições de ensino, pesquisa científica, acadêmica, 

tecnológica e humanística.  Participam deste grupo a UEMG, UNIMONTES, IEL, FJP, 

ULTRAMIG, CETEC, IGA, FUNED, FEAM, IGAM, IEF, EPAMIG, SEBRAE e CDL.   

 

No projeto de "Estruturação da Assessoria para Assuntos Internacionais" de 

autoria da FJP, são sugeridos os grupos "Tecnologia Ambiental", sob coordenação da 

Semad; "Tecnologia Agro-pecuária", sob coordenação da Secretaria de Estado da 

Agricultura; "Tecnologia Industrial", sob coordenação da FIEMG; "Intercâmbio e 

Cooperação Acadêmica", sob coordenação da FAPEMINAS; e "Intercâmbio e 

Desenvolvimento Educacional", sob coordenação da Secretaria de Estado da Educação.  

 

O autor não possui conhecimentos sobre reuniões e relatórios destes grupos de 

trabalho do Núcleo Operacional de Intercâmbio Científico e Tecnológico até o presente 

momento.  

 

Núcleo Operacional de Intercâmbio e Cooperação Cultural 

 

O Núcleo Operacional de Intercâmbio e Cooperação Cultural, sob coordenação 

da Secretaria de Estado da Cultura, não montou nenhum grupo de trabalho, embora 
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tenha identificado áreas de trabalho para a atuação da própria secretaria (cinema; 

design/artesanato; gemologia; patrimônio cultural; turismo cultural; gastronomia; 

arquitetura; mobiliário; festivais internacionais; e feiras internacionais de livros) e tenha 

definido suas diretrizes gerais e programáticas sob a temática da internacionalização.   

 

Em relatório sobre o programa de intercâmbio e cooperação internacional da 

cultura mineira enviado à Assessoria para Assuntos Internacionais não há qualquer 

referência à montagem dos grupos de trabalho ou integração com outros atores culturais 

para a discussão da inserção internacional de Minas na área cultural. O papel da 

Assessoria para assuntos internacionais, ao contrário do que se propõe neste trabalho, é 

explicitado neste relatório como executor, e não articulador, de ações para a 

internacionalização. 

 

Núcleo Operacional de Captação de Recursos Externos 

 

O Núcleo Operacional de Captação de Recursos Externos não chegou a ser 

constituído.  Pelo projeto de estruturação da Assessoria Internacional, seria coordenado 

por esta. Segundo o decreto 40.810 do Governador do Estado, seria coordenado pela 

Secretaria de Planejamento conjuntamente com a Assessoria para Assuntos 

Internacionais. 

 

A constituição do Núcleo Operacional pela Secretaria de Planejamento ficou 

dificultada por não haver dentro de sua estrutura nenhum órgão especificamente 

responsável por pela atração de recursos como o fora a SUCER, antes de sua extinção.  

Da mesma forma, a Assessoria Internacional, por seu pequeno porte e falta de pessoal 

especializado em captação de recursos externos, também não foi capaz de instituir o 

núcleo.  

 

Não obstante, o momento, desde a declaração da moratória por parte do 

Excelentíssimo Governador de Minas Gerais Itamar Franco, não se mostrou propício 
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para este tipo de atividade e o núcleo, caso tivesse sido instituído, teria grandes 

dificuldades em cumprir sua função.  

 

Alguns participantes do Núcleo Operacional de Captação de Recursos seriam a 

Assessoria para Assuntos Internacionais, Seplan, BDMG, prefeituras e representantes de 

outras Secretarias de Estado.   

 

Planos de Trabalho e processo de formulação da Política de Relações Internacionais 

 

Tanto o Projeto de estruturação da Assessoria para Assuntos Internacionais 

como o decreto 40.810 que institui o Sistema Mineiro de Promoção Comercial e 

Cooperação Internacional objetivam que os supra citados Núcleos Operacionais e 

respectivos Grupos de Trabalho remetam para a Assessoria os relatórios com seus 

objetivos de curto e médio prazo, proposição de ações, estratégias de implementação, 

cronograma e planos de trabalho. 

 

Esta, por sua vez, consolidaria e compatibilizaria as informações obtidas nos 

Núcleos Operacionais em uma proposta de política de relações internacionais do Estado 

de Minas Gerais, a ser remetida à apreciação do Governador de Estado.  

 

De posse de uma política de relações internacionais do Estado endossada por 

importantes atores públicos e privados, representados nos Núcleos Operacionais e 

Grupos de Trabalho, haveria um consenso mínimo sobre o que deve ser trabalhado para 

possibilitar uma maior inserção internacional de Minas Gerais, o que, sem dúvida, 

propiciaria maiores índices de engajamento público e privado em prol destes objetivos 

comuns, possibilitando uma ação concertada entre os atores para a concretização da 

proposta. 
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4 – Identificação e Avaliação da Política de Fomento à Inserção e 

Cooperação Internacional no estado de Minas gerais 
 

O espírito e as diretrizes do projeto de estruturação da Assessoria para Assuntos 

Internacionais feito pela FJP, assim como decreto 40.810 e a estruturação dos Núcleos 

Operacionais, Grupos Temáticos e da própria Assessoria para Assuntos Internacionais, 

obra daqueles que ali trabalharam desde sua criação, indubitavelmente estão em 

conformidade com as acepções teóricas sobre internacionalização expostas previamente 

neste trabalho. Assim, não obstante as dificuldades encontradas para a sua 

operacionalização, é sólida a base em que o Sistema de Promoção Comercial e 

Cooperação Internacional está assentado.  

 

A seguir avaliaremos este sistema, em suas múltiplas diretrizes, com base nas 

considerações sobre o contexto atual da inserção internacional e sobre os limites e 

possibilidades de Minas Gerais. Inicia-se pela avaliação das diretrizes gerais do Sistema 

Mineiro de Promoção Comercial e Cooperação Internacional. Em seguida, avalia-se a 

estrutura de funcionamento dos Núcleos Operacionais existentes, ressaltando os pontos 

positivos e adicionando-se algumas propostas de criação ou modificação de grupos 

temáticos a fim de melhor possibilitar a inserção internacional de Minas Gerais nos 

moldes apresentados anteriormente nesta monografia. Dando continuidade ao capítulo, 

será proposto e justificado a criação de dois núcleos temáticos versando a respeito da 

temática de “internacionalização dos municípios”, sob coordenação da Secretaria de 

Governo e Relações Municipais (SEGOV), e sobre “desenvolvimento social”, sob 

coordenação da Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e 

do Adolescente do Governo de Minas Gerais (SETASCAD). Finalmente, algumas 

propostas para a internacionalização do Estado, baseado nas acepções tecidas 

anteriormente, serão apresentadas.  
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Identificação e avaliação das Diretrizes do Sistema Mineiro de Promoção 

Comercial e Cooperação Internacional 

 

Diretriz 1 - Promover a integração das ações do setor público mineiro em suas 

relações com o exterior 

 

Como já analisamos anteriormente, Minas Gerais age desarticuladamente em 

suas relações com o exterior.  Essas ações estão desarticuladas entre os diversos atores 

públicos / privados mas também dentro do setor público mineiro como um todo.  Não 

há uma articulação dentro da estrutura do Governo Estadual de Minas Gerais de modo a 

integrar políticas setoriais ou regionais em uma só política do Estado que beneficie a 

todos e requeira menos esforços totais.   

 

 Quando se pensa em um sistema para inserção internacional único, articulado 

em núcleos, as diversas ações setoriais do setor público mineiro, em suas relações com o 

exterior, se integram de modo a haver sinergia e otimização de recursos. Os diversos 

atores participantes dos núcleos e grupos de trabalho tem a oportunidade de expor seus 

interesses, necessidades, dificuldades, capacidades e projetos, de modo a facilitar a ação 

coletiva e sistêmica deles em prol de uma inserção internacional. 

 

Assim sendo, as localizações organogramática e espacial da Assessoria para 

Assuntos Internacionais (respectivamente na Governadoria do Estado e no Palácio da 

Liberdade) não são frutos do mero acaso. A posição próxima ao Governador permite 

trânsito político facilitado entre as secretarias, de modo que o planejamento 

internacional do Estado rompa fronteiras setoriais.  Desta forma, o perigo da agenda 

internacional se tornar mais uma agenda setorial, sem ligação com os outros órgãos 

públicos interessados prioritariamente com suas próprias agendas, é reduzido.  A agenda 

internacional vem transvestida de deliberação estratégica do governador, distante das 

rixas corporativas próprias de qualquer organização departamentalizada. Com a 
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legitimação hierárquica feita pela figura do chefe do executivo, o planejamento 

internacional do Estado torna-se diretriz de todas as secretarias. 

 

Diretriz 2 – Fomentar a formação de parcerias institucionais entre entidades públicas e 

órgãos representativos da sociedade civil 

 

Como já exposto, a aliança entre setor público e privado para a 

internacionalização do Estado é imprescindível. O Sistema Mineiro de Promoção 

Comercial e Cooperação Internacional deve, portanto, incorporar, em sua estrutura, a 

participação de atores privados de modo a identificar seus interesses, necessidades, 

dificuldades, capacidades e projetos.  Ao permitir que estes atores participem do 

processo decisório governamental, garante-se também o engajamento dos atores 

privados em prol dos assuntos que obtiveram consenso.  

 

Deste modo, a estrutura do Sistema Mineiro de Promoção Comercial e 

Cooperação Internacional não só comporta a integração das ações do setor público 

mineiro em suas relações com o exterior como também favorece a formação de 

parcerias institucionais entre entidades públicas e órgãos representativos da sociedade 

civil, por meio de sua estrutura sub-dividida em grupos temáticos de participação ampla, 

com presença da iniciativa privada e sociedade civil.  Auxilia-se, portanto, na 

identificação das necessidades, a formação de consenso sobre as atitudes a serem 

tomadas e o engajamento dos atores participantes na implementação das ações 

necessárias. É, também, a única forma de gerar coesão interna ao estado para a criação 

de uma identidade única a ser projetada externamente já que as estratégias de 

convencimento para impressão desta identidade mineira no conjunto inteiro dos atores 

só se torna factível por meio de uma estratégia de liderança partilhada desenvolvidas 

pelo poder púbico junto com grandes empresas e outros atores importantes de âmbito 

privado. 
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Diretriz 3 – Estimular e apoiar as regiões mineiras na diversificação de sua pauta de 

exportações, na promoção de investimentos externos e na identificação de 

oportunidades de cooperação internacional 

 

A preocupação com as regiões mineiras em um Estado de proporções enormes e 

de natureza diversa é uma das diretrizes do Sistema Mineiro de Promoção Comercial e 

Cooperação Internacional, o que parece ser bastante acertado para promover a 

integração de toda Minas Gerais dentro deste projeto de internacionalização. Não 

obstante a existência desta diretriz e do programa de “Formação de Recursos Humanos 

em Assessoria Internacional”114, com operacionalidade em pólos regionais, a estrutura 

do Sistema Estadual de Promoção Comercial e Cooperação Internacional não favorece 

esta diretriz pois a tendência, mesmo geográfica, é que os participantes dos grupos 

temáticos dos núcleos operacionais se concentrem na capital. Incorre-se, portanto, no 

risco de excluir e desintegrar, ao invês de integrar, as regiões de Minas com a estrutura 

vigente.  

 

Para evitar esta possibilidade, recomenda-se a criação do Núcleo Operacional de 

“Internacionalização dos Municípios” e o abarcamento de atores da iniciativa pública e 

privada das mais diversas regiões, nos grupos de trabalho.  

 

Diretriz 4 – Promover maior inserção de Minas nos programas internacionais de 

cooperação bilateral e multilateral 

 

Para promover maior inserção de Minas nos programas internacionais de 

cooperação bilateral e multilateral é necessário fundamentalmente, como já exposto 

anteriormente, que Minas Gerais esteja de acordo com os requisitos exigidos nos 

respectivos regimes de cooperação (por área temática), criando uma alteração da 

                                                             
114 ASSESSORIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS DO GOVERNO DE MINAS GERAIS.  

Programa de qualificação de recursos humanos para a promoção comercial e cooperação 
internacional. Disponível em: < http://www.mg.gov.br  >. Acesso em: 20 Julho. 2001 
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percepção do ator externo, algo que acontece no nível psicológico. Assim, deve-se 

investir nos elementos reais e virtuais (psicológicos) determinantes desta percepção.  A 

estrutura do Sistema Estadual de Promoção Comercial e Cooperação Internacional pode 

ajudar na identificação destes elementos, na alteração daqueles que são reais e projeção 

de uma imagem que altere o quadro perceptivo do ator externo. Acima de tudo, como 

também já exposto anteriormente, a participação da sociedade nos núcleos é 

fundamental para a busca de coesão entre os atores, a formação da identidade única e 

posterior projeção desta externamente.  

 

Embora o sistema favoreça este processo, nada garante que ele, por si só, 

garantirá sua ocorrência, ficando a cargo dos participantes que isto seja um dos 

elementos da pauta ou não. Dada a importância deste processo para a inserção do 

Estado nos regimes de cooperação, recomenda-se a criação de um Grupo de Trabalho 

para trabalhar especificamente a questão da “Identidade de Minas Gerais” a ser 

projetada externamente. Como a identidade mineira passa necessariamente pela “fruição 

da cultura”, como demonstrado anteriormente, quando discorremos sobre mineridade, 

recomenda-se que este grupo de trabalho esteja inserido dentro do Núcleo Operacional 

de Intercâmbio e Cooperação Cultural.   

 

Diretriz 5 – Promover o aperfeiçoamento e integração dos sistemas de informação e 

divulgação do potencial econômico, cultural e turístico de Minas Gerais 

 

Percebe-se que esta diretriz na realidade versa sobre duas questões que se 

relacionam: o levantamento de informações sobre Minas Gerais e a divulgação destas 

informações. Ambas, obviamente são extremamente importantes sendo que a segunda 

não ocorre eficientemente sem a primeira. A integração e acompanhamento dos 

indicadores de desempenho do comércio exterior, fluxo de investimento direto, fluxo de 

caixa internacional e ações de cooperação, aliado à estudos sobre seu potencial de 

desenvolvimento por área setorial é um importante instrumento estratégico para a 

formulação e implementação da política de relações internacionais. Da mesma forma, a 
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divulgação externa do potencial de Minas Gerais é ponto fundamental para a inserção 

internacional do Estado. 

 

Novamente, porém, estas questões podem não serem discutidas pelos diferentes 

grupos de trabalho dependendo da vontade dos participantes para coloca-los em pauta. 

Verifica-se que, formalmente, não há nada na estrutura do sistema estadual de promoção 

comercial e de cooperação internacional que impele essa diretriz a ser cumprida. 

 

Assim, recomenda-se a participação de instituições de pesquisa e levantamento 

de dados, tais como a Fundação João Pinheiro, nos trabalhos realizados pelos Núcleos 

Operacionais. Além do levantamento “quantitativo” de dados sobre os diferentes 

aspectos de Minas Gerais, estas instituições de pesquisa também contribuiriam 

efetivamente para o levantamento de dados “qualitativos” sobre internacionalização e 

inserção em redes de cooperação internacional.  

 

Quanto à questão da divulgação do potencial Mineiro, recomenda-se a criação 

de um grupo de trabalho vinculado ao Núcleo Operacional de Intercâmbio e Cooperação 

Cultural com a temática “Divulgação externa do Estado de Minas Gerais”, sob 

coordenação da Secretária de Estado de Comunicação Social. 

 

Diretriz 6 – Apoiar a formação e capacitação de recursos humanos para a cooperação 

internacional junto aos órgãos públicos estaduais e aos municípios mineiros.  
 

Finalmente, o apoio a formação e capacitação de recursos humanos para a  

cooperação internacional junto aos órgãos públicos estaduais e aos municípios mineiros 

é essencial para qualificar o ator mineiro a dialogar efetivamente com sua contra - parte 

estrangeira.  

 

Embora fique a cargo dos grupos de trabalho colocarem este assunto em pauta, 

no plano de ação da Assessoria para Assuntos Internacionais, havia a preocupação com 
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esta diretriz expressa no Programa de Qualificação de Recursos Humanos para a 

promoção comercial e cooperação internacional.   

 

Este programa era sub-dividido em um projeto de “formação de recursos 

humanos em Assessoria Internacional”115 e um projeto de “estágio supervisionado em 

Assessoria Internacional”116. Ambos teriam como objetivo apoiar a formação de 

recursos humanos para a cooperação internacional junto aos órgãos públicos estaduais e 

aos municípios mineiros.   

 

“O Programa de Qualificação de Recursos Humanos para a promoção 
comercial e cooperação internacional tem, portanto, o objetivo de formar e 
aprimorar profissionais da administração pública voltados para as diversas 
áreas do trabalho de assessoria internacional, melhorar sua eficiência e 
adequá-los aos objetivos, metas e estratégias da política mineira de relações 
externas 
Finalmente, ao procurar dotar os diversos segmentos da administração 
pública mineira de recursos humanos qualificados como interlocutores e co-
responsáveis pela implementação da política de relações internacionais, a 
Assessoria para Assuntos Internacionais reafirma sua orientação de trabalho 
no sentido de procurar sempre atuar de forma sistêmica, priorizando suas 
funções coordenadoras, evitando-se, portanto, redudâncias e superposições de 
esforços ao nível das instituições governamentais.” 117(LASMAR, 1999) 

 

Este programa, assim como outras ações para qualificação do servidor público 

nesta área, como a distribuição de manuais, são absolutamente essenciais para o esforço 

de inserção internacional de Minas Gerais. A recomendação aqui é que cada órgão 

dirigente dos Núcleos Operacionais enviem um projeto dissertando sobre as 

necessidades, dificuldades e potencialidades encontradas para a qualificação de recursos 

humanos em sua área temática. Estes relatórios deverão ser enviados para a Assessoria 

                                                             
115 ASSESSORIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS DO GOVERNO DE MINAS GERAIS.  

Programa de qualificação de recursos humanos para a promoção comercial e cooperação 
internacional. Disponível em: < http://www.mg.gov.br  >. Acesso em: 20 Julho. 2001 

116 ASSESSORIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS DO GOVERNO DE MINAS GERAIS. 
Programa de Estágio Supervisionado pela Assessoria Especial Para Assuntos Internacionais 
e Cerimonial do Governo de Minas Gerais e Conselho Estadual da Juventude. Disponível em: 
< http://www.mg.gov.br  >. Acesso em: 20 Julho. 2001 

117 LASMAR, José Oswaldo. Projeto “Estruturação da Assessoria Para Assuntos Internacionais”. 
Centro de Estudos Econômicos e Sociais, Fundação João Pinheiro. Belo Horizonte, Novembro, 1999 
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para Assuntos Internacionais que, juntamente com a Secretaria de Estado de 

Administração e Recursos Humanos, deverá compatibilizar os dados e criar um 

programa de treinamento e capacitação do funcionário público para esta área.   

 

As recomendações acima colocadas serão exploradas mais a fundo no decorrer 

deste trabalho. Ressalta-se que foram feitas de modo a “cristalizar” a diretriz, amarrando 

seus conceitos com a própria estrutura do Sistema Estadual de Promoção Comercial e 

Cooperação Internacional de modo evitar que estas diretrizes sejam relegadas a um 

segundo plano ou esquecidas. Obviamente, sua implementação dependerá da vontade 

política dos atores envolvidos mas ao menos será garantido que estes temas estarão na 

agenda a ser discutida no sistema.   

 

Com as considerações acima não pretende-se criticar as diretrizes da Política de 

Relações Internacionais mas sim a inexistência, em algumas delas, de uma articulação 

com a estrutura do Sistema Mineiro de Promoção Comercial e Cooperação 

Internacional. Obviamente, uma diretriz é feita para servir de guia aos responsáveis por 

um projeto, dando a eles uma direção a seguir. Ocorre que nem sempre os responsáveis 

pela implementação de um projeto, e ainda mais quando falamos de um sistema com 

múltiplos atores, são atentos às diretrizes gerais. Deste modo, parece prudente tentar 

vincular a estrutura do sistema diretamente às diretrizes que, como se viu, são essenciais 

à formulação de uma política de relações internacionais.  A vinculação da diretriz à 

estrutura do sistema confere à primeira um poder de agendamento maior, independente 

da vontade dos atores.  

 
Núcleo Operacional de Promoção comercial 

 

 A dimensão industrial e comercial da inserção internacional está fortemente 

ligada ao Núcleo Operacional de Promoção Comercial.  Identificar, portanto, a ação 

coletiva que melhor se configura, aglutinando forças e interesses, para subsidiar e 

contribuir para a política de relações internacionais do Estado de Minas Gerais é 
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essencial para o sucesso desta, com externalidades positivas diretas para o todo da 

sociedade mineira.  

 

 Efetivamente, os grupos de trabalho propostos cobrem as necessidades de 

momento – promoção comercial, atração de investimentos e promoção do turismo – e 

cumprem sua função no Sistema Estadual de Promoção Comercial e Cooperação 

Internacional quando de sua implementação. 

 

Núcleo Operacional de Intercâmbio e Cooperação Científica e Tecnológica  

 

O Núcleo Operacional de Intercâmbio e Cooperação Científica e Tecnológica 

teve alguma dificuldade para a  definição de sua estrutura, principalmente no que versa 

sobre a participação de atores privados e sobre a coordenação geral dentro dos grupos 

temáticos. Sobre a participação de atores privados percebeu-se a quase inexistência 

destes, fugindo totalmente dos objetivos da diretriz geral que versa sobre a integração de 

esforços entre atores públicos e privados. A coordenação geral dos grupos de trabalho, 

por sua vez, foi formada inteiramente por atores públicos vinculados, de alguma forma, 

à própria SECT e que, de maneira nenhuma, possuem as características próprias que os 

qualifiquem a coordenar estes grupos temáticos. Desta forma perde-se em inter-

setorialidade, já que ciência e tecnologia também acontece em outras secretarias se não 

a SECT. 

 

O Grupo Temático "Linhas de Cooperação Financeira e Fomento" se enquadra 

na órbita do Núcleo Operacional de Captação de Recursos, e por isso, mesmo sendo um 

tema central para a ciência e tecnologia no Estado, deve compor a discussão mais geral 

deste núcleo operacional.  Obviamente, a participação é aberta à participação de órgãos 

de ciência e tecnologia, para que dêem seus pareceres sobre captação de recursos para 

suas atividades e como isto poderia ser fomentado por uma ação coordenada pelo 

Estado.  

 



 108 

O Grupo Temático “Tecnologia Industrial, Ambiental e de Serviços” poderia ser 

desmembrado em “Tecnologia Ambiental" e “Tecnologia Industrial e de Serviços". Isto 

é necessário para que a parte ambiental não fique relegada dentro desta estrutura. A 

mudança contribuiria também para uma melhor definição dos participantes e 

coordenação de ambos os grupos temáticos que seriam a SEMAD e FIEMG 

respectivamente para os grupos temático de “Tecnologia Ambiental” e “Tecnologia 

Industrial e de Serviços”. 

  

Os Grupos  Temático  "Biotecnologia e Recursos Genéticos” e Grupo Temático 

"Tecnologia para o Agronegócios e Alimentos", coordenados respectivamente pela 

SECT e a Secretaria de Estado da Agricultura, por possuírem assuntos que são 

correlacionados em vários aspectos, devem possuir alta interação.  Recomenda-se, 

então, que procure-se certa confluência dos participantes de ambos os grupos e que 

noticie-se os resultados encontrados de forma abrangente entre os dois grupos. 

 

Finalmente, teríamos os Grupos Temáticos  "Intercâmbio e Cooperação 

Acadêmica" e  "Intercâmbio e Desenvolvimento Educacional", fundidos em um só 

Grupo Temático, entitulado “Intercâmbio e Desenvolvimento Acadêmico – 

Educacional”, coordenado pela Secretaria de Estado da Educação.  

 

Núcleo Operacional de Intercâmbio e cooperação cultural 

 

O Núcleo Operacional de Intercâmbio e Cooperação Cultural tem importância 

fundamental na estratégia para inserção internacional do Estado de Minas Gerais pois é 

por meio dos fluxos de arte (e por que não, cultura) que a identidade é construída e 

narrada, criando expectativas acerca de suas funções e papel (LASMAR, 2001118). Com 

isso, reforçamos que a projeção da identidade (dependendo, obviamente, de que 

                                                             
118 LASMAR, Jorge Mascarenhas. O Fluxo de Arte e as Relações Internacionais: narrativa, circulação e 

identidade nacional. In: Fronteira Revista de Iniciação Científica em Relações Internacionais. 
Editora Puc.Minas. Volume 1, número 1, Novembro 2001 pp. 83 – 102. 
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identidade se está projetando) é um importante mecanismo para facilitar a inserção de 

Minas Gerais nos regimes internacionais. Além disso, Minas Gerais possui cultura a ser 

exportada, seja em seu design/artesanato, patrimônio histórico-cultural, gastronomia, 

arquitetura etc. Mostras internacionais como exposições, feiras e apresentações são 

ótimas oportunidades para divulgar também outros aspectos de Minas Gerais como sua 

economia, produtos, atrações turísticas etc. 

 

Esta estratégia de utilização da projeção (potencial, é verdade) que a cultura 

mineira tem no exterior para divulgar também outros aspectos de Minas Gerais pode se 

mostrar bastante recompensadora.  Se, por exemplo, em uma exposição do barroco 

mineiro no Museu do Louvre, fosse também exposto, em um stand no local do evento, 

aspectos sócio-econômicos e turísticos do Estado, visando a atração de investimentos, 

turismo, parcerias comerciais etc, teríamos não só um ganho para o desenvolvimento 

destas áreas à um custo irrisório, como também, observando na perspectiva cultural, um 

incentivo para que outros atores públicos e privados de Minas, não diretamente ligado à 

área cultural, investissem nesta área e auxiliassem na projeção externa de nossa cultura.  

Cria-se, desta maneira, uma situação em que vários atores podem se beneficiar da 

situação, favorecendo a ação coletiva e sinergia de forças. 

 

Com isto em mente, resta ao Núcleo Operacional de Intercâmbio e Cooperação 

Cultural lidar com as questões relativas à exportação / importação de cultura, busca de 

cooperação técnica nesta área, construção da identidade de Minas Gerais e posterior 

projeção externa desta identidade e divulgação dos diversos produtos e aspectos de 

Minas Gerais no exterior.  Recomenda-se, portanto, a criação de três grupos de trabalho 

com as seguintes temáticas: “Promoção Cultural de Minas Gerais”, lidando com 

questões de exportação / importação de Cultura, busca de cooperação técnica 

internacional na área e incentivo à ação cultural em Minas; “Construção da Identidade 

Mineira”, identificando quais e como aspectos da identidade mineira devem ser 

estrategicamente reforçados e projetados externamente; e, finalmente, o grupo de 

trabalho “Divulgação Internacional de Minas Gerais”, para aproveitar a projeção 
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cultural do Estado e projetar também aspectos ligados à suas outras atividades como o 

comércio, a indústria etc. 

 

O Grupo Temático “Promoção Cultural de Minas Gerais”, a ser coordenado 

pela Superintendência de Ação Cultural, teria como função a identificação das 

necessidades, potencialidades, dificuldades e interesses dos exportadores / importadores 

de cultura em Minas Gerais para as suas atividades, a fim de subsidiar a formulação da 

Política de Relações Internacionais do Estado. Teria também como objetivo a 

identificação de elementos necessários para o fomento à cooperação cultural 

internacional no Estado de modo a fomentar a fruição e preservação da cultura em nosso 

Estado.  

 

O Grupo Temático “Construção da Identidade Mineira”, seria coordenado pela 

Secretaria de Cultura e Secretaria de Comunicação Social. O objetivo estaria 

relacionado com as idéias de projeção externa da identidade  de Minas a fim de facilitar 

a inserção internacional do Estado nas principais redes internacionais de cooperação, 

atração de investimento etc. Para isso, seria necessário identificar os aspectos da 

identidade mineira que devam ser reforçados para a projeção externa do Estado. 

Posteriormente, seria necessária a identificação das formas de se reforçar estes aspectos, 

criando uma “imagem-síntese” para Minas, além de maneiras de projetar esta “imagem-

síntese” internacionalmente.  

 

Finalmente, o Grupo Temático “Divulgação Internacional de Minas Gerais”, 

coordenado pela Secretaria de Estado de Comunicação Social, teria como objetivo 

identificar as necessidades, potencialidades, dificuldades e interesses relacionados à 

promoção publicitária de Minas Gerais em seus diversos aspectos, no exterior. Estaria 

incumbida de realizar o “marketing” de Minas Gerais que, como já foi colocado, pode 

se utilizar da exportação de cultura como um veículo barato e eficaz de divulgação.  
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Núcleo Operacional de Captação de Recursos 

 

A Captação de Recursos pode ser pensada em duas frentes. A captação de 

recursos para o próprio Estado e para a sociedade como um todo. No âmbito do Estado, 

sofre as limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal sendo que: 

 

“Ficam proibidos os refinanciamentos de dívidas de estados e municípios, de 
forma que cada ente da Federação seja responsável pela administração de 
suas finanças.”119 (KHAIR, 2000 ) 

 

Mesmo assim, o financiamento no exterior continua sendo um importante 

instrumento para viabilizar a ação pública. Deste modo, recomenda-se a volta da 

Superintendência Central de Negociação de Recursos - SUCER, tão logo o Estado 

recupere sua capacidade de endividamento, sendo que a captação de recursos para o 

Estado ficaria a cargo dela. 

 

Sob a coordenação da SUCER, seria criado o Grupo Temático “Captação de 

Recursos Financeiros, a fim de identificar as necessidades do Estado em termos de 

captação de recursos bem como as dificuldades e potencialidades inerentes a esse 

processo.  Também seria objetivo identificar as necessidades, potencialidades,  

oportunidades e fatores influenciares relativos à cooperação financeira e da abertura de 

linhas de fomento internacional para os setores públicos e privados de Minas Gerais, de 

modo a subsidiar a política de relações internacionais do Estado. 

 

Participariam, portanto, do grupo de trabalho instituições representativas dos 

diversos órgãos públicos e privados que possuem o interesse de captação de recursos 

externos para financiamento de suas atividades, de modo que possam exprimir suas 

dificuldades para tal e colaborar com a proposição de ações sistêmicas para a melhoria 

da realidade mineira para com esta área temática. 

                                                             
119 KHAIR, Amir Antônio. Lei de Responsabilidade Fiscal: Guia de Orientação para as Prefeituras. 

Brasília, 2000. 
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Núcleo Operacional de internacionalização dos municípios 

 

Como vimos anteriormente, os municípios, principalmente aqueles de porte 

médio ou grande, possuem grande potencial para, por meio de um marketing 

internacional e da participação de redes de cidades, auferirem ganhos aos mais diversos 

setores da cidade, da própria prefeitura, empresas e população em geral. 

 

Deste modo, o Governo do Estado pode atuar nesta área coordenando as ações 

dos diversos atores para o fomento a essa internacionalização do município, além de, 

em sua própria política de relações internacionais, estar atento à necessidade deste 

fomento.  

 

Assim, propõe-se a criação de um Núcleo Operacional sobre “Inserção 

Internacional dos Municípios”, sob a coordenação da recém criada Secretária Estadual 

de Governo e Relações Municipais (SEGOV), com participação da Associação Mineira 

dos Municípios (AMM), Associação Mineira de Vereadores (AMV), Centro de Estudos 

Municipais e Metropolitanos (CEMME/FJP), FEDERAMINAS, SEBRAE/MG, 

FIEMG, Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), e outras prefeituras interessadas.  A 

criação deste núcleo operacional contribuiria para a efetivação da terceira diretriz, 

relativa ao estímulo à internacionalização das diferentes regiões mineiras. 

  

Destaca-se que Belo Horizonte tem uma importante experiência em 

internacionalização e seria um ator fundamental neste Núcleo Operacional, 

contribuindo, inclusive, para o fortalecimento da capital, passando esta a assumir um 

pouco mais seu  papel de aglutinadora de todas as  regiões do Estado, favorecendo a 

integração estadual. A experiência de Belo Horizonte, após adaptada, poderia ser 

reproduzida em outras cidades mineiras. 
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O Núcleo Operacional teria como objetivo identificar as necessidades, 

potencialidades, dificuldades e interesses das cidades em se internacionalizar, de modo 

a subsidiar a formulação da Política de Relações Internacionais do Estado.   

 

Núcleo Operacional de Desenvolvimento Social 

 

Como vimos anteriormente, para uma inserção internacional de um ator sub-

nacional ser realizada de maneira acertada, é importante haver um respaldo de toda a 

sociedade para com esta inserção.  O respaldo, por sua vez, só ocorre de maneira geral 

na medida em que os ganhos provenientes da internacionalização seja distribuidos 

minimamente entre os diversos atores.  De uma maneira geral, percebeu-se que, na 

maneira em que o Sistema Estadual de Promoção Comercial e  Cooperação 

Internacional está configurado, as prioridades são dadas à uma inserção de órgãos, 

principalmente ligados à área empresarial e fundacional, auferindo os ganhos, 

principalmente, à esses atores. 
 

 Não obstante as externalidades positivas para a população, gerados por este 

processo, as áreas essencialmente sociais, como a educação, saúde e assistência, são 

deixadas em um segundo plano, o que é lamentável tendo em vista, como também já 

demonstrado anteriormente, as várias oportunidades internacionais na área social por 

meio de organizações internacionais e organizações não governamentais.  

  

Assim, recomenda-se a criação do Núcleo Operacional de Desenvolvimento 

Social, sob coordenação da SETASCAD. Este núcleo estaria identificando as 

necessidades, potencialidades, dificuldades e interesses para a atração e interação de 

Minas Gerais para com agentes externos de fomento ao desenvolvimento social (ONGs, 

Organizações Internacionais etc).  

 

Dentro deste Núcleo, recomenda-se a criação de dois grupos de trabalho sob a 

temática do terceiro setor e da responsabilidade social das empresas.  Estariam 
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compondo ambos os grupos as Secretarias de Educação, Saúde, Justiça e Direitos 

Humanos, SEMAD e representantes de Organizações Internacionais e outros agentes 

que atuem no desenvolvimento ou assistência social em Minas Gerais.    

 

 Os grupos temáticos teriam como objetivo respectivamente a identificação de 

elementos relativos ao fomento à atividade internacional em prol do desenvolvimento 

social do Estado, bem como o fomento à atração e maior participação de ONG’s e 

Organizações Internacionais em Minas Gerais, de modo a subsidiar criação de uma 

Política de Relações Internacionais para o Estado de Minas Gerais. 

 

 Ressalta-se a importância deste Núcleo Temático para que a internacionalização 

do Estado seja percebida de forma positiva pela população. Mais do que ser moralmente 

correto, também é determinante para o sucesso do processo de internacionalização, já 

que “sem consenso não há qualquer possibilidade de estratégias vitoriosas. O plano 

estratégico supõe, exige, depende de que a cidade [ou Estado, no nosso caso] esteja 

unificada, toda, sem brechas, em torno ao projeto.”120 (ARANTES et al. 2000, p. 91).  

A distribuição dos benefícios dos esforços de internacionalização para a população, irá 

configurar a legitimidade destes esforços e sua capacidade de obtenção de apoio e 

engajamento.  Por mais que sejam empreendidas ações para uma suposta unidade e 

consenso sobre a ação coletiva por meio de construção de identidades coletivas e 

mecanismos de liderança partilhada, será somente pela distribuição eqüitativa dos 

benefícios que teremos possibilidades de consenso e engajamento de Minas Gerais, 

formando não vários, mas um único e coeso ator internacional.  

 

 

    

                                                             
120 ARANTES, Otília & VAINER, Carlos & MARICATO, Ermínia. A Cidade do pensamento único – 

Desmanchando consensos. Petrópolis: Editora Vozes, 2000 
 



 115 

 



 116 

5 CONCLUSÃO  
 

A inserção internacional de Minas Gerais passa, necessariamente, por um 

exercício gigante de ação coletiva entre os diversos atores / sociedade envolvidos. A 

aliança entre o setor público e o privado deverá ser fortalecida com o Governo do 

Estado assumindo uma posição de coordenação das ações.  Para isso, deverá adotar uma 

postura que compartilhe sua liderança com outros atores, se tornando sensível aos seus 

interesses e anseios, de modo a aglutinar apoio e engajamento em seu papel 

coordenador. 

 

A coordenação estatal deverá articular os diversos setores do poder público / 

privado distribuindo os benefícios da inserção internacional de modo a fomentar a 

participação dos atores.  No limite, o Estado deverá garantir que haverão ganhos 

provenientes da ação coletiva, reduzindo assim os riscos de transações decorrentes da 

ação coletiva.  

 

A ação coletiva, coordenada pelo Estado, deve se dar em suas dimensões externa 

e interna. A ação externa deve promover o Estado internacionalmente por meio da 

emissão de fluxos comunicacionais que alterem a percepção dos interlocutores externos 

de modo a facilitar a inserção de Minas nas redes internacionais derivadas de regimes 

formais e informais já formados.  No plano interno, deve ser empreendido ações que 

visem a adequação interna do Estado / atores aos requisitos desses regimes. 

 

A construção da identidade mineira, de modo a trazer coesão interna e integrar 

as regiões em torno de um único ator internacional, é fundamental para a viabilização da 

ação coletiva e consolidação de unidade organizacional a ser percebida externamente, 

criando expectativas. A projeção externa desta identidade deve, portanto, beneficiar a 

inserção internacional do Estado.     
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Neste sentido, a estrutura em núcleos que integrem diferentes setores públicos e 

privados é fundamental para subsidiar a ação governamental coordenadora de inserção 

internacional.   A política a ser proposta pelo governo deve consolidar diferentes 

interesses, compartilhando os esforços da ação coletiva e os ganhos provenientes desta.  

 

Fundamental, entretanto, é que este esforço esteja, em posição destacada, na 

agenda pública / privada. Os ganhos potenciais para a sociedade mineira são imensos 

mas os esforços a serem empreendidos também são consideráveis.  O plano está em 

conformidade com a situação atual do Estado que o limita financeira e 

administrativamente. Os esforços a serem empreendidos pelo poder público são bem 

mais de natureza organizacional do que executora pois o plano se baseia nas premissas 

de que existem ganhos a serem compartilhados e, consequentemente, incentivos à ação. 

 

Não obstante, o maior esforço deve ser o de convencimento da importância desta 

agenda internacional para a sociedade como um todo.  Sendo assim, o poder público, 

aliado ao poder privado, deve propiciar as condições e incentivos para a emergência 

deste tema, criando uma cultura de envolvimento internacional em Minas Gerais. 

 

Ao Governo de Minas Gerais cabe, antes mesmo disso, decidir pelo 

engajamento e compromisso com a agenda internacional do Estado, como forma de 

fomentar o desenvolvimento, em suas múltiplas naturezas (social, cultural, econômico, 

tecnológico, educacional etc).  Assim, a agenda internacional poderá ganhar espaço na 

agenda dos demais atores, desencadeando um processo de mudança  econômica e social 

tão preciosa para o Estado de Minas Gerais.  
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