
Do caos ao equilíbrio fiscal – uma difícil travessia

3

Do caos ao equilíbrio fiscal
uma difícil travessia

Valter Albano

Reforma do Estado.p65 5/11/2001, 16:553

Preto



© Valter Albano da Silva. 2001

Av. Senador Metello, 3773 - Jardim Cuiabá

Cep: 78.030-005 - Cuiabá, MT

Telefax: (65) 624 8711 • 624 5294

www.entrelinhaseditora.com.br • e-mail: entrelin@terra.com.br

Dora Lemes

Maria Teresa Carrión Carracedo

Candida Bitencourt

Cristina Campos

Coordenação da Edição

Design Gráfico

Capa, Ilustração e Editoração

Revisão

A Editora de Mato Grosso

A326d Albano, Valter.

   Do caos ao equilíbrio fiscal: uma difícil travessia /

Valter Albano. - Cuiabá : Entrelinhas, 2001.

  144p. : il. ; 16 cm.

  ISBN: 85–87226–06–1

  1. Mato Grosso – Política e governo.   II. Título.

  CDD: 328.8102

Catalogação na Fonte do Departamento Nacional do Livro da Fundação Biblioteca Nacional.

Reforma do Estado.p65 5/11/2001, 16:554

Preto



Cuiabá, 2001

Do caos ao

equilíbrio fiscal

uma difícil travessia

Valter Albano

Reforma do Estado.p65 5/11/2001, 16:555

Preto



Do caos ao equilíbrio fiscal – uma difícil travessia

7

À minha familia, pelo

apoio que tenho

recebido durante toda

a minha vida

Dedico

Reforma do Estado.p65 5/11/2001, 16:557

Preto



Do caos ao equilíbrio fiscal – uma difícil travessia

9

Agradecimentos

Ao governador Dante de Oliveira, pela confiança que me

permitiu atuar com autonomia em todas as funções que

desempenhei em suas administrações na Prefeitura de

Cuiabá e nos dois mandatos no Governo do Estado;

Às autoridades econômicas federais dos dois mandatos

do presidente Fernando Henrique Cardoso, pelo regime de

cooperação que contribuiu para a recuperação e

organização fiscal de Mato Grosso;

Aos colegas secretários integrantes da equipe econômica

nos dois mandatos do governador Dante de Oliveira;

A todos os servidores fazendários, em especial aqueles

que integraram as equipes gerenciais no período de 1996 a

2001, pelo profissionalismo e empenho na implantação do

Projeto de Modernização da Gestão Fazendária.

Reforma do Estado.p65 5/11/2001, 16:559

Preto



Do caos ao equilíbrio fiscal – uma difícil travessia

11

"O Governo de Mato Grosso trabalha com visão de futu-

ro, buscando atrair novos investimentos para fortalecer e

modernizar a nossa economia. Implementamos essa política

por entender que é papel do Estado induzir o desenvolvi-

mento econômico, propiciando condições para a instalação

e a expansão das atividades produtivas. Isso é importante

para o seu desenvolvimento social.

Conseguimos consolidar essa nova cultura de gestão pú-

blica através de uma área estratégica do Governo, que é a

administração fiscal. A sociedade mato-grossense reconhece

a seriedade e a transparência da nossa política de governo

no setor fazendário.

Graças à sustentabilidade fiscal que conquistamos ao lon-

go desses dois mandatos, Mato Grosso caminha para se tor-

nar o maior pólo agroindustrial do Brasil. E, com a mesma

responsabilidade com que realizamos o equilíbrio das finan-

ças públicas, queremos continuar incentivando o desenvol-

vimento econômico e social, promovendo uma maior distri-

buição das riquezas aqui produzidas, através da geração de

mais empregos para a nossa gente."

Cuiabá, 15 de outubro de 2001

Dante de Oliveira
Governador do Estado de Mato Grosso

Depoimento sobre a importância do

Equilíbrio Fiscal para Mato Grosso

Palavras iniciais
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Apresentação

O maior de nossos sonhos para o Brasil é ver dissemina-
da a consciência de que o bom gerenciamento é um fator
decisivo para o bem-estar de nosso povo. O grande impedi-
mento para a realização deste sonho é o desconhecimento
generalizado do que realmente é um bom gerenciamento. A
maioria acha que “gerenciamento é bom senso”, o que con-
firma a hipótese de Renée Descartes, estabelecida ainda no
século XV, de que o “bom senso deve ser o bem mais bem
distribuído do mundo, pois ninguém deseja mais do que o
que já tem”. Ora, isto é a essência do que pregamos: o bom
gerenciamento não é só bom senso, ele só é aproximado
pelo trabalho constante e bem liderado, exercido por todas
as pessoas, com competência adquirida ao longo do tempo,
pela prática do dia-a-dia orientada por instrutores capazes,
sendo tudo isso sempre focado em resultados prioritários
para a organização.

O bom gerenciamento é uma corrida de maratona na
qual a vitória é construída a cada passo. Ela é longa e demo-
rada. Exige muita disciplina, muito treinamento, ritmo e foco.
Bom senso não ganha maratona; competência e preparo
sim. Esta corrida exige muita fé e dedicação.

O Brasil tem melhorado muito nesse sentido e, hoje, já
temos centenas de grandes e médias empresas dedicadas a
aumentarem continuamente a sua capacidade de melhorar
sempre os seus resultados. O número de organizações go-
vernamentais também têm aumentado continuamente. No
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entanto, o Governo de Mato Grosso tem sido um compa-
nheiro constante de nossa FDG – Fundação de Desenvolvi-
mento Gerencial, nessa corrida. Lembro-me de que fiz uma
palestra de umas três horas em Cuiabá, para todo o corpo
gerencial do Governo de Mato Grosso. O governador Dante
de Oliveira me recebeu no dia anterior e conversamos, sem
pressa, por umas duas ou três horas e, no dia seguinte, lá
estava ele e todo o seu secretariado, o tempo todo (normal-
mente os Governadores inauguram os eventos e desapare-
cem), interessado e com excelentes perguntas. Ora, é evi-
dente que a sua atitude encoraja aqueles que desejam en-
trar na maratona e, desta maneira, o sucesso é simples con-
seqüência.

O Secretáro Valter Albano tem sido um grande amigo e
entusiasta. Ele sempre foi entusiasmado com o bom
gerenciamento e sabe, pela prática, que o trabalho e apren-
dizado constante levam a excelentes resultados. Quem prati-
ca como ele sabe muito bem que, na área governamental,
como em qualquer outra, pode-se sempre conseguir cada
vez mais com cada vez menos. Isto é a essência da produti-
vidade e, portanto, o caminho da riqueza e da redenção de
nosso povo.

Este trabalho do Dr. Albano é o relato de parte de sua
experiência. São idéias construídas pelo ganho de compe-

tência constante e pelo trabalho do dia-a-dia.

Belo Horizonte, 1º de Outubro de 2001

Vicente Falconi Campos
Consultor e Membro do Conselho

Fundação de Desenvolvimento Gerencial
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Eu me lembro muito bem da situação, em 1995, quando

tivemos as primeiras conversas com o governador Dante de

Oliveira. Era muito difícil a situação do Estado. Mas a persis-

tência, a perseverança, a franqueza, a objetividade do diálo-

go entre os governos Federal e Estadual permitiram que, ao

longo do tempo, aqueles problemas fossem equacionados.

Mato Grosso é um dos exemplos mais bem-sucedidos dessa

cooperação entre os governos da União e dos Estados. Essa

cooperação mostrou que é perfeitamente possível conciliar

o esforço de fortalecimento do Programa Fiscal de Mato Gros-

so com um impressionante crescimento, diversificação da

produção, do agronegócio, da atividade de infra-estrutura e,

portanto, eu penso que, em mais de um sentido, o trabalho

do governador, da sua equipe e dos mato-grossenses em

geral antecipou, na prática, o espírito que veio a presidir a

elaboração e a aprovação, pelo Congresso Nacional, da Lei

de Responsabilidade Fiscal. Uma demonstração de que é

possível compatibilizar responsabilidade fiscal com cresci-

mento e mudança estrutural. Não estou falando de análises

Responsabilidade fiscal,
crescimento e

mudança estrutural
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Pedro Malan
Ministro da Fazenda

Trecho de depoimento gravado, em agosto de 2001,

para um vídeo institucional produzido pela Secretaria

de Comunicação Social do Governo de Mato Grosso.

qualitativas, apenas. Mato Grosso é um sucesso também em

termos de resultados concretos. O Estado cumpriu, ao longo

desse período, todos os objetivos do programa acordado

entre o Governo Estadual, Ministério da Fazenda e Tesouro

Nacional. Criamos o Programa Nacional de Apoio à Admi-

nistração Fiscal dos Estados Brasileiros, o Pnafe, que envolve

a modernização fazendária, capacitação tecnológica, infra-es-

trutura de apoio e melhoria dos níveis de informatização. Aqui,

de novo, uma das experiências melhor sucedidas foi exata-

mente com o Estado de Mato Grosso.

Considero o programa bem-sucedido no país, em vários

Estados, e Mato Grosso é um dos exemplos. Os efeitos desse

programa se expressam no crescimento da arrecadação do

Estado e na maior eficiência no controle dos gastos.
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Introdução
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Este documento tem a finalidade de servir como registro

do processo de transformação pela qual passou a adminis-

tração pública em Mato Grosso durante os dois mandatos

do governador Dante de Oliveira, em particular no que se

refere ao programa fiscal desenvolvido no período de 1996

a 2001. Um intervalo de seis anos, portanto, e sobre ele

posso falar com tranqüilidade, pois foi quando exerci o car-

go secretário de Fazenda.

Não se trata, em absoluto, de buscar reconhecimento pú-

blico, pois quanto a isso não vejo sequer necessidade. Esse

reconhecimento existe de fato, e decorre exatamente dos

resultados palpáveis na área da sustentabilidade fiscal e do

desenvolvimento econômico do Estado.

A intenção concreta, asseguro é, a partir de uma visão

pessoal, fazer um relato didático sobre o que foi feito, como

foi feito, em quais circunstâncias e, principalmente, os pro-

pósitos de mudanças tão substanciais realizadas ao longo

dessa curta, porém marcante fase da história de Mato Grosso.

Acredito que esse documentário representa uma contri-

buição importante para os atuais gestores públicos, mas em

especial para os jovens de hoje e as gerações futuras, no

sentido de facilitar uma compreensão mais ampla sobre a

dolorosa trajetória percorrida por Mato Grosso, partindo de

uma situação caótica até alcançar o equilíbrio fiscal e ingres-

sar numa perspectiva concreta de desenvolvimento.

Com esse relato, quero mostrar que, com responsabilida-

de, competência, disciplina, determinação e consciência de

cidadania é possível fazer uma administração eficaz e afina-

da com as aspirações sociais.
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Reforma do
Estado em

Mato Grosso
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Causas e resultados

O equilíbrio fiscal alcançado pelo Governo de Mato Gros-

so, em dezembro do ano 2000, foi resultado do Programa

de Reforma do Estado e da implantação do Modelo de Ad-

ministração Gerencial. Para entender melhor essa experiên-

cia, é necessário uma contextualização histórica do processo

de exaustão do Estado interventor e paternalista, as causas e

conseqüências que levaram o Governo Dante de Oliveira a

se lançar nessa impopular e turbulenta jornada.

A contextualização nos remete para os anos 70 e 80, quan-

do a crise do Estado emergiu com força no mundo, já com

algumas sinalizações para o nosso País. Essa crise se apre-

sentou no chamado Estado do bem-estar social, aquele que

pretendia realizar todos os benefícios para a população e,

mais do que isso, pretendeu e ingressou em atividades típi-

cas de mercado.
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Nesse processo, tivemos um crescimento vertiginoso da

presença do Estado, seja na pretensão de realizar serviços

públicos, seja na atuação em atividades econômicas. Isso foi

ganhando uma dimensão em que, num determinado mo-

mento, se percebeu que o setor público não tinha capacida-

de para financiar tudo o que pretendia. Verificou-se, dentre

outros problemas, que os custos da prestação de serviços

públicos propriamente ditos ou mesmo naquelas áreas da

economia em que organizações estatais operavam foram se

apresentando sensivelmente maiores em relação aos de mer-

cado. Mais grave do que o fator custo era a ausência de

resultados para a sociedade, porque, se uma organização

trabalha sem planejamento, ela não terá metas e, portanto,

não haverá parâmetros para avaliar se os seus objetivos es-

tão sendo alcançados. Provavelmente, essa organização não

terá sequer clareza dos seus objetivos.

Em Mato Grosso, a discussão em torno da necessidade de

repensar e redefinir o papel do Estado começou em 1994,

com um grupo de pessoas representando os mais diversos

segmentos da sociedade mato-grossense. As pessoas foram

mobilizadas pela coordenação de campanha do então can-

didato ao Governo, Dante de Oliveira, com a finalidade de

elaborar um Plano de Metas para o período 1995-2006.

Aquele trabalho tinha a finalidade de diagnosticar a reali-

dade e a vocação econômica de Mato Grosso, para balizar a

definição dos eixos de um modelo de desenvolvimento a

partir do pensamento da própria população. Foi, sem dúvi-

da, um processo bastante rico em participação, debates e

embates de idéias.

Reforma do Estado.p65 5/11/2001, 16:5626

Preto



Do caos ao equilíbrio fiscal – uma difícil travessia

27

Naquele momento, já não se podia mais discutir políticas

de desenvolvimento sem considerar os grandes desafios que

estavam sendo colocados pelas transformações econômicas

mundiais, o fenômeno denominado globalização. Uma ca-

racterística marcante desse processo, já identificado naque-

las discussões, é a desterritorialização das atividades econô-

micas e a extraordinária dinâmica na movimentação dos flu-

xos financeiros dos mercados de capitais, tudo isso facilitado

pelas inovações tecnológicas nos campos da comunicação e

da microeletrônica. É inegável que as fenomenais mudanças

originam novas oportunidades, mas também fortes desafios,

especialmente aqueles relacionados à geração de empregos

e o desenvolvimento de regiões periféricas. Enfrentá-los pres-

supunha não só uma nova visão de competitividade para

áreas produtivas, mas também uma nova concepção para os

sistemas de gestão pública e do setor privado.

Definimos, então, que as estratégias de ação para o de-

senvolvimento seriam a construção de um Estado necessário

e eficiente; a redução dos desequilíbrios regionais e sociais;

e a modernização produtiva para uma inserção competitiva

em um mercado que já se delineava a partir do cenário

macroeconômico internacional.

A estratégia de construção de um Estado necessário e

eficiente implicava no saneamento das finanças públicas, na

melhoria do planejamento e eficácia na implementação de

políticas governamentais, elevação dos padrões de gestão e

de qualidade dos serviços públicos.
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A redução dos desequilíbrios regionais implicaria em in-

tegração entre os Estados e desses com outros continentes

via redes de comunicação, transporte e energia, com priori-

dade para a consolidação de eixos de integração multimodal,

paralelamente a investimentos em ciência, tecnologia e

capacitação de recursos humanos.

A estratégia visando equacionar as desigualdades sociais

exigiam ações convergentes para criação de empregos, re-

dução dos custos dos produtos de primeira necessidade, am-

pliação do acesso a serviços básicos de saúde e educação.

Em 1994, portanto, antes das eleições, o futuro Governo

já havia estabelecido como objetivo principal a susten-

tabilidade do desenvolvimento regional e, para isso, teria que

alcançar alguns objetivos específicos: promover o desenvolvi-

mento para a cidadania, transformar Mato Grosso em impor-

tante pólo agroindustrial, promover a integração regional e

internacional, e assegurar o equilíbrio fiscal. Interessante no-

tar que aquele documento contendo princípios, objetivos e

estratégias que deveriam ser realizados pelo Governo foi for-

mulado por um conjunto de pessoas que representavam ali a

média do pensamento social. Aquele conjunto de definições

é que iria ancorar a ação governamental em Mato Grosso, a

partir de 1995.

Quando Dante de Oliveira tomou posse como governador,

em 1º de janeiro de 1995, a estrutura da máquina pública

colocava Mato Grosso como exemplo clássico de um modelo

de Estado completamente exaurido.

Havia, então, um Banco Estadual para fomentar progra-

mas de investimentos, mas que não fomentava. A Compa-
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nhia de Desenvolvimento de Mato Grosso, a Codemat, sem

uma utilidade que justificasse a sua existência, apenas gera-

va custos mensais de manutenção e acumulava dívidas, com

um estoque de dívidas contratadas da ordem de R$ 74,4

milhões e quase R$ 414 mil de Fundo de Garantia por Tem-

po de Serviço – FGTS. Uma Companhia de Habitação que

há anos estava inadimplente com o Sistema Financeiro –

débito contratado junto ao SFH de R$ 308,2 milhões –, além

de encargos sociais de, aproximadamente, R$ 9,1 milhões e

encargos fiscais no valor de R$ 4,1 milhões. Por conta da

inadimplência, ela não conseguia mais alocar recursos para

a construção de moradias e, não bastasse a dívida gigantes-

ca, a Companhia gerava um déficit médio de R$ 600 mil

mensais.

A Companhia de Saneamento de Mato Grosso – Sanemat

– era igualmente pródiga em não cumprir seus compromis-

sos com os credores. Com o faturamento próprio, a empresa

não conseguia pagar sequer os salários dos seus funcionári-

os. Só para com o Instituto Nacional de Seguridade Social, a

dívida atingia R$ 172,7 milhões, outros R$ 72,1 milhões de

encargos fiscais, R$ 26,5 para a Caixa Econômica Federal,

além de R$ 8,7 milhões para o seu próprio instituto de

seguridade social. A Companhia de Armazenagem e Silos de

Mato Grosso – CASEMAT – não conseguia obter receita sufi-

ciente para a manutenção das suas atividades e suas dívidas

acumuladas junto ao INSS eram da ordem de R$ 3,1 milhões

e R$ 130 mil de FGTS. Todos esses débitos foram levantados

e renegociados pela Secretaria de Fazenda junto às institui-

ções e assumidos pelo Tesouro Estadual. O processo de ne-

gociação foi concluído em 2000, quando o Governo assinou
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