




Conduzida pela Secretaria de Planejamento do Estado do Piauí, na elaboração do
Plano de Desenvolvimento Econômico Sustentável do Piauí (PDES) serão realiza-
dos Seminários com o tema Piauí 2050: o futuro que a gente quer, numa con-
vocação à sociedade para que participe do debate, indicando quais são as priorida-
des para o desenvolvimento do Estado do Piauí.

No primeiro Seminário, realizado nos dias 4 e 5 de setembro de 2013, no auditório
do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE/PI), foram apresentados Os
Panoramas Setoriais e As Principais Tendências Atuais, com a equipe Diagonal,
consultoria responsável pela elaboração do PDES.

O evento teve ainda a palestra da economista Tania Bacelar, com Piauí 2050 – Piauí
face ao seu futuro: Macrotendências do contexto nacional e regional, transcrita a
seguir. Anterior à sua fala, a contribuição do advogado Pádua Ramos, numa breve
explanação sobre a unidade estadual.

Na transcrição da palestra, buscamos extrair a totalidade das falas, adaptando, sem
alterar o conteúdo e sentido, para a escrita. As expressões regionais foram mantidas,
no entanto, vícios de linguagem, próprios da fala, foram ignorados.

Há momentos, que há dúvidas quanto ao que é dito, sendo indicado com reticênci-
as (...). Mas, observamos que não comprometem o entendimento do conteúdo
explanado.

Aos participantes, uma oportunidade para relembrar um olhar sobre o Brasil, o
Nordeste e o Piauí.

Aos ausentes, uma tentativa de situá-los neste olhar sobre o Brasil, o Nordeste e o Piauí.

Teresina, setembro de 2013
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O mapa do Piauí tem a configuração longilínea, ou seja, ele tem mais latitude na direção sul do
que longitude na direção oeste/leste.

Isso tem implicações interessantes, porque, observando os fatos, constatamos que os
investimentos federais de peso só acontecem dentro do Estado do Piauí, quando eles são
ditados por interesses regionais ou nacionais. Não por interesses especificamente estaduais
piauienses. O exemplo emblemático foi o da construção da hidroelétrica de Boa Esperança,
inspirada pelos interesses da região Nordeste e pelos interesses do Brasil, coincidentemente,
com os interesses do Estado do Piauí.

A barragem foi feita, as eclusas que permitiriam a continuidade da navegação do rio não foram
feitas. As eclusas continuam inconclusas, porque de acordo com o raciocínio equivocado regional
e nacional, as eclusas só interessam ao Piauí e o Piauí não se mostrou proativo para impor
essas eclusas.

Essa falta de integração Norte/Sul, Sul/Norte enfraqueceu o sentimento de unidade estadual.
Isso está comprovado com o movimento em prol da criação do Estado do Gurguéia.

Me lembro quando eu era criança em Parnaíba, havia o hábito cultural de se tratar a água em
filtros fabricados com pedra porosa, que vinham de Floriano. Era o artesanato de Floriano,
como expressão da cultura de Floriano, suprindo a cultura parnaibana de beber água filtrada.
Esse é o exemplo que eu considero emblemático da unidade cultural do Piauí naquele tempo
em que o rio cumpria este papel.

Esta situação de precariedade infraestrutural significa exportar matérias-primas não lapidadas,
no caso de minerais e in natura, no caso de commodities vegetais. Ao chegarem lá fora, elas
poderão virar a oportunidade para se submeterem a processos agroindustriais ou industriais e
vão criar lá fora empregos que deixaram de ser criados no Piauí. Tributos que deixaram de ser
recolhidos ao Tesouro do Piauí e receita empresarial que fugiu do Piauí.

O Piauí financiando o Ceará, o Maranhão, o Pernambuco, a Bahia, mandando para lá o algodão,
o milho, a soja e futuramente os minérios, se nós não cuidarmos de nossa vida.

Nesta manhã, eu pessoalmente votei só em investimentos de responsabilidade do poder público,
ou do poder público conjugadamente com esforço particular, através de PPP, ou de outra
solução parecida. Por quê? Porque o que é importante é criar, neste momento, a ambiência
infraestrutural.

No momento em que houver essa ambiência infraestrutural o investidor virá pra cá, porque ele
vai encontrar retorno, se não aqui, pelo menos depois que ele for exportar.

Eu falo muito no Rio Parnaíba. É uma obsessão. Mas não é uma obsessão irracional. É uma
obsessão alimentada pelo raciocínio. Eu sou quase fanático por essa ideia de navegação no Rio
Parnaíba, com o coroamento do Porto. No momento em que houver essa ambiência, creio
perfeitamente que com o mercado europeu, é um mercado que ainda está dando passo de
recuperação, como o mercado norte-americano também está nesta situação, o mercado chinês
continua sendo o grande mercado.

Surge o Canal de Panamá, que foi ampliado, que foi modernizado. Os nossos navios poderão
ser alimentados pelas commodities que vem, do ponto de vista de serem gerados pelo setor
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primário, do sudoeste do Piauí. E do ponto de vista de matéria-prima minerais, do sudeste do
Piauí. São duas regiões vizinhas que poderiam convergir com as mercadorias e daí procedentes
e convergir para o Rio Parnaíba até chegar ao Porto de Luiz Correia. O Porto de Luiz Correia
e o Porto de Itaqui são os portos ocidentais mais próximos do Canal de Panamá. Essa é uma
via que nos sinaliza a respeito da competitividade do Piauí.

Enfim, eu não se isso é sinfonia do desencontro ou simplesmente a dissincronia.

Este trabalho da Diagonal é um trabalho que, à maneira do maestro, aponta, respeitando a
liberdade dos instrumentistas, para a harmonia dos instrumentos musicais para combinação
de fatores e quiçá para a construção de um Piauí que desejamos.

Obrigado!
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Bom dia!

Primeiro queria dizer da minha alegria em estar aqui, assistindo a este processo de planejamento,
olhando o futuro.

Segundo eu vou dizer o seguinte: eu vou falar de fora do Piauí. Eu não sou piauiense, sou
nordestina, pernambucana, mas eu vou falar a partir do Piauí. Me pediram para dá uma
contribuição a partir de uma leitura de fora do Piauí.

Eu queria fazer um comentário à fala do Pádua sobre as eclusas. Teve um tempo no Brasil que
a gente usou os nossos rios para fazer energia. O que a gente fez aqui, a gente fez no São
Francisco. No Rio São Francisco, que é o único rio que integra o Nordeste com o Sudeste do
país, a gente fez a mesma coisa. Entregou o rio a Chesf  e a Chesf  saiu barrando o rio, para
fazer energia. (...). Agora que o Brasil está discutindo a hidrovia. O debate sobre a hidrovia
agora está na agenda. Por isso, não fazia eclusas como não fizeram lá também. O São Francisco
continua sendo o rio da geração da energia, coordenado pela Chesf, que é uma empresa do
sistema elétrico nacional. Não foi só com o Parnaíba que a gente fez isso.

O Brasil de hoje volta a pensar nem no São Francisco, mas já tem uma visão de que aquela
opção lá daquele tempo era o Brasil das rodovias, que foi uma macrotendência opção estratégica
que o Brasil tomou e que hoje a gente está mudando. Na agenda brasileira hoje a gente está
discutindo transporte intermodal. PELP – Plano Estratégico de longo prazo tem a preocupação
da intermodalidade hoje que não teve no Brasil de tempos atrás.

Então, essa é a minha motivação. Trazer vocês para reexaminar o Brasil e para olhar o Piauí
agora dentro do Brasil. Por isso, eu chamei assim: Piauí face ao seu futuro: Macrotendências
do Contexto Nacional e Regional.

Eu vou trabalhar em três momentos:

No primeiro momento, eu vou olhar para o passado recente. O que aconteceu no passado
recente no Brasil, como isso bateu no Nordeste e como é que bateu no Piauí. Uma visão que é
a minha visão, o que aconteceu no Piauí teve a ver com que aconteceu no Nordeste e no Brasil.
Quando eu olho a trajetória recente do Piauí, ela não se explica por dentro do Piauí. Ela se
explica pelo o que aconteceu no Brasil e rebateu no Nordeste e rebateu aqui com muita força.

Essa é a tese do meu primeiro bloco.

O segundo bloco é o seguinte: atenção, estão pensando o futuro do Piauí, olhem que o Brasil
está passando por um novo momento. O que tem daqui pra frente não é parecido com o que
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FIGURA 1

teve no Brasil recente. Essa é segunda tese. O Brasil recente teve uma trajetória e a gente está
no limiar de um novo momento.

Como vocês estão olhando o futuro, eu vou estimular a vocês a olhar no que eu estou chamando
limiar de um novo momento. Esse limiar vai trazer novos desafios para o Nordeste e para o
Piauí.

Esse é o meu roteiro.

Tendência recente. O que aconteceu de importante no Brasil no começo do século XXI? O
que distingue o Brasil do século XXI do Brasil do século XX? Eu acho que foi o jeito de
crescer da economia. Acho que grande parte do que aconteceu com o Brasil teve a ver com a
mudança política, com a redemocratização do Brasil. A mudança política tirou espaço para o
Brasil pensar em políticas sociais. Essa foi uma mudança importante.

Quem é mais antigo sabe que o debate que a gente tinha era o debate assim: se a gente faz o
Brasil uma grande potência industrial, o social se resolve por inércia. E a gente viu o contrário.
A gente viu o Brasil virar a 8ª economia industrial do mundo em 80. Mas quando a gente
olhava o lado social, nossos indicadores sociais eram próximos dos países mais pobres e nossos
indicadores de desigualdade social nos colocava como perdedores somente para duas potências:
Honduras e Serra Leoa. A terceira potência da desigualdade era o Brasil.

O Constituinte lá de 88 foi muito importante. Por exemplo, o Constituinte transferiu os direitos
da Previdência para o mundo rural do Brasil. (Ver Figura 1)
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Oitava economia do mundo, o Brasil rural, não tinha acesso à Previdência. Este ano o Nordeste
todinho, dois anos já, teve uma seca avassaladora e não tem miséria exposta e quem começou
a fazer isso foi o Constituinte, quando disse que o trabalhador rural brasileiro tem direito a
Previdência rural. Talvez tenha botado na caixinha errada, botou na caixa da Previdência,
quando deveria ter botado na caixa de políticas assistenciais. Aí começam os conservadores a
dizer “arrombou a Previdência”. Mas na verdade aquilo foi uma política social de larga
envergadura.

No momento seguinte, o Constituinte fez outra coisa fantástica. Vocês se lembram o que era a
política social no Brasil antes da Constituição? Não era política pública, era a política da primeira-
dama. Política assistencial era a política de primeira-dama! O Constituinte, o que fez? Pegou a
política mais avançada, o SUS, e pegou a política mais atrasada, que era a política de assistência,
e trouxe uma para junto da outra. Você vê a LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social,
ela é copiada do SUS.

Pegou a coisa mais atrasada e colou na política social mais avançada e transformou em política
pública, por isso que no momento seguinte, a gente pôde fazer o Bolsa Família, que é uma
política assistencial fantástica.

Por quê? Porque o Brasil avançou nas políticas sociais e foi assim que a gente rodou a economia
brasileira do começo do século XXI.

A gente começou mexendo na renda das famílias. Injeção na veia. Transferência de renda é
injeção de renda na veia das famílias. Junto com outra coisa, que foi um avanço enorme: que foi
o aumento real do salário mínimo. Vocês tinham dimensão o que era o debate sobre o salário
mínimo lá nos anos 70 e 80? O movimento sindical tinha como bandeira um salário mínimo de
100 dólares. Quando essa bandeira era levantada, o mundo parecia que ia se acabar, porque ia
falir a Previdência, fechar todos os pequenos e médios municípios do Brasil. A gente já passou
dos 300 dólares faz tempo e não aconteceu nada daquilo que os conservadores diziam. O
Brasil ficou melhor, principalmente o Nordeste.

Porque no Nordeste, mais de metade dos desocupados ganha até um salário mínimo. No
Sudeste, não. A maioria dos desocupados está entre 2 e 3 salários mínimos. A maioria está
exatamente lá, no limiar do salário mínimo.

Quando ele deu um pulo, num ambiente de inflação baixa, isso aumentou o poder de compras
das famílias. Esta foi a variável estratégica que a gente usou para rodar a maquininha da economia
brasileira, juntando com uma política econômica chamada crédito. Se não tivesse crédito, não
tinha feito o quer a gente fez. Melhorou a renda e ampliou o crédito. Eu gosto de brincar dizendo
que ampliou do jeito que o brasileiro gosta. Os economistas de fora dizem assim: como crédito,
se vocês têm uma das maiores taxas de juros do mundo? Como é que isso funcionou? É porque
eles não sabem que o brasileiro não faz conta de taxa de juros. Brasileiro faz conta do tamanho da
prestação. O que ele fez: aumentou o volume do crédito e diluiu no tempo.

O “cara” foi comprar os bens modernos que a gente tinha implantado no século XX. A grande
conquista do século XX era o parque industrial moderno.

Os conservadores também diziam “não botem dinheiro nas mãos desse povo que eles vão
tomar cachaça.” Até foram, porque a indústria de bebida está bombando. Mas na verdade
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FIGURA 2

quem bombou foi automóvel, motocicleta, bicicleta, DVD, TV de plasma, celular, ou não?
Computador. Nós mexemos aqui com a estrutura produtiva que a gente tinha instalado lá no
século XX. E rodou a maquininha de uma economia grande.

No segundo momento já não era o consumo. O investimento já tinha corrido atrás, porque
empresário quando vê o consumo no mercado pungente, ele vai em cima do mercado. O
consumo estava crescendo mais do que o investimento, quando veio a crise de 2008. Os dados
mostram isso. Estava rodando a maquininha da economia brasileira quando veio a crise e
agora a gente está nesse momento da crise. Na verdade, se não tivesse a crise, a gente estava
mais avançado, porque o passo seguinte é aumentar a produtividade, melhorar a
competitividade, para que a renda não cresça mais com políticas sociais.

Quero discutir as consequências desse modelo.

1ª consequência: qual era a tendência brasileira? Quanto mais a renda crescia, mas a concentração
de renda crescia. (Ver Figura 2)

Qual foi a novidade? A gente mostrou que é possível crescer a renda e desconcentrar a renda.
Essa foi a experiência interessante que a gente viveu na 1ª década deste século e que deu um
negócio interessante.
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FIGURA 3

Esses dois mapas, para colocar o Piauí agora na minha conversa. Este mapa aqui é do nível de
renda. Vejam que a grande parte do Nordeste está com nível de renda per capita bem baixo.
Quanto mais clarinho, mais baixo. Quanto mais escuro, mais alto. Isso aqui é a taxa de crescimento
da renda no período de 2001 e 2009. O que aconteceu com o Brasil? Onde é que a renda
cresceu mais? Onde o nível de renda era mais baixo, inclusive o Piauí. O Piauí está no verdinho
escuro. Foi um dos Estados que mais se beneficiou dessa trajetória. (Ver Figura 3)

O que estou dizendo é que o Nordeste liderou o crescimento da renda. O nível de renda do
Nordeste cresceu de R$ 790,46 para R$ 1.400, quase, com crescimento de 5,6%, quando a
média brasileira foi de 4,5% e da região mais rica 3,9%. Se eu fizer essa tabela para o século
XX, é o oposto. Onde a renda cresce mais é no Sudeste, não é no Norte e no Nordeste. Aqui,
as regiões Centro-Oeste, Norte e Sul, inclusive o Sul, crescem acima da média do Brasil e a
região mais rica cresce abaixo. (Ver Figura 4)

Sem esquecer que mesmo assim o rendimento médio do Nordeste é 55% do rendimento do
Sudeste.

2º coisa: renda rural. Vejam que coisa impressionante, o crescimento da renda do Nordeste
rural no mesmo período é de 7,2%. Aquilo que chamei de renda na veia. O rendimento médio
do Nordeste rural é 2/3 do Brasil. A renda média é ainda muito baixa, mas a taxa de crescimento
foi muito elevada. (Ver Figura 5)
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FIGURA 5

O que aconteceu com o Piauí? Vejam que coisa interessante: no Brasil a renda sobre o PIB teve
um quociente 0,48 e no Piauí de 0,71. O que está dizendo isto? Que a renda no Piauí cresceu
mais que o PIB. A nova lógica de crescimento da economia brasileira bateu aqui com muita
força fazendo com que a renda aqui crescesse mais que o PIB. (Ver Figura 6)

FIGURA 4
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FIGURA 6

Outra coisa importante foi isto: política social na veia reduziu a pobreza absoluta. A queda é
muito mais rápida no Nordeste. E o hiato entre o Nordeste e o Sul diminuiu bastante. Política
social na veia reduziu a pobreza absoluta. E a melhoria de renda estimulou o consumo, como
já falei. (Ver Figura 7)

Esse aqui é o aumento no crescimento das vendas no varejo no Nordeste, acima da média no
Brasil. Não é á toa que o comércio ficou tão dinâmico, inclusive no Piauí. A renda puxou o
consumo e o comércio mostra isso. (Ver Figura 8)

Muita gente dizia isso, que o Nordeste está crescendo, mas isso é o Bolsa Família. Primeiro,
não é só o Bolsa Família. O salário mínimo teve um impacto muito importante. E segundo,
não foi só isso. Quando começou a dar a virada do consumo para o investimento, o Nordeste
acompanhou a virada do investimento.

Eu peguei dois dados: um dado de investimento produtivo e o dado do investimento do PAC,
porque o PAC tem um bloco de investimento mais em infraestrutura. Então, veja o Nordeste.
(Ver Figura 9)

Os investimentos anunciados pro Nordeste no final da década passada, o Nordeste tinha uma
participação de 27,5% do total dos investimentos no Brasil. O Nordeste não é isso na economia
do Brasil. O Nordeste é 13,5% da economia do Brasil, está trazendo 27,5% dos investimentos
anunciados para o Brasil. E no PAC, a gente tinha 19.
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FIGURA 8

FIGURA 7
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FIGURA 9

O que estou querendo mostrar: o Nordeste tem que embarcar na dinâmica do investimento.
Com uma característica interessante daqueles investimentos produtivos que mostrei antes: 73%
eram na indústria de transformação. Indústrias que o Nordeste não conhecia. Por exemplo:
siderurgia, no Ceará e Maranhão; estaleiro no Pernambuco, Maranhão, Alagoas e Bahia;
refinaria, em Pernambuco, Ceará e Maranhão, petroquímica, montadora da FIAT e
farmoquímica, no Pernambuco e papel e celulose no Maranhão e Bahia. (Ver Figura 10)

FIGURA 10

O Piauí não está na lista dos grandes investimentos industriais. Não está. Elas estão mais
concentradas na Bahia, Pernambuco, Ceará e Maranhão. Neste momento recente é isso. Mas o
Piauí também trouxe investimentos nesse período.
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Não foi só o consumo que explica a dinâmica do Piauí. É preciso olhar também uma tendência
para investimentos produtivos. (Ver Figura 11)

FIGURA 11

No agronegócio, a criação da soja, milho e algodão no oeste. A mineração de ferro, com
investimentos na pré-operação ainda, mas de todo jeito ajudou. O agronegócio, minerais não
metálicos, uma fábrica de cimento em Fronteiras, metal mecânica, produção de bicicleta,
manutenção e reposição para o agronegócio, tem um estrutura mineral, metal-mecânica muito
interessante no Piauí. Energia eólica.O Nordeste entrou na energia eólica. O Piauí entrou junto
com o Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia. Pernambuco não entrou na produção de energia,
mas entrou na fabricação de equipamentos para a energia eólica.

Exploração de gás na divisa com o Maranhão.

São exemplos que dá para mostrar isso.

A dinâmica já estava na direção do investimento. O Piauí está tentando encostar nesta dinâmica.

O resultado: a economia do Nordeste no período final da década cresce acima da média do
Brasil e o Piauí, veja que interessante. O Brasil entre 2000 e 2010 cresce em média 4,3% e o
Piauí cresce 6,3%. (Ver Figuras 12 e 13)

O Piauí se deu bem na primeira década do século XXI.

Nós vamos pensar o futuro do Piauí no momento em que o Piauí vem tomando fôlego para
avançar. O momento de se fazer o Plano é muito interessante, momento em que a economia
do Piauí deu um suspiro, digamos assim.

O desafio agora é pra onde a gente avança. O que a gente faz para continuar com este fôlego
que aconteceu nesta década.

Outra coisa muito importante do investimento foi o investimento em educação. É inegável a
mudança de padrão em investimento em educação média e superior na primeira década do
século XXI.
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FIGURA 12

FIGURA 13
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FIGURA 14

Ampliou muito os campi das universidades. A gente tinha 43 campis nas federais. E passou
para 230 com o Reuni. (Ver Figura 14)

Esses são os mapas do Reuni. Isso aqui era onde estavam as universidades brasileiras em 2002.
Onde estavam no Nordeste? Todas seguradas no litoral e aqui no Piauí, em Teresina.

Vejam que mapa maravilhoso, gente, o mapa do Reuni. Nós ampliamos e interiorizamos,
botamos onde não tinha e o Piauí engatou.

Vocês não imaginam o que é ter uma universidade numa cidade média. Ter uma universidade
em São Paulo é uma coisa. Ter uma universidade em Recife é outra coisa. E ter uma universidade
no interior do Nordeste é outra coisa. É um elemento de transformação fantástica. Vai dar um
resultado que a gente ainda não é capaz de perceber.

E foi feito também nos IFETs e nas escolas técnicas. Vê que mapa maravilhoso. O verdinho é
o novo. O Piauí está todo verdinho aqui. (Ver Figura 15)

Vejam o que aconteceu no ensino superior. Em 2000, no começo do século XXI, a gente tinha
6% dos nossos jovens, entre 18 a 24 anos, na universidade. 6%! Passamos pra 15, numa década,
de 6 para 15, mais que dobrou! O Brasil dobrou, passou de 11 para 22, o que é uma vergonha.
Porque a Argentina e o Chile têm feito isso há décadas, e o país desse tamanho, rico desse jeito,
ter 22% somente dos seus jovens na universidade ainda é uma vergonha. Mas, era 11. E nós
aqui éramos seis. Teve um avanço muito importante. (Ver Figura 16)

Para sintetizar isso, quero dizer que do ponto de vista da economia, tiveram mudanças muito
importantes. E a síntese da mudança é a diversificação. Tem uma maior diversificação hoje na
economia do Nordeste. (Ver Figura 17)
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FIGURA 15

FIGURA 16

Primeiro. Sinais de que a gente está mudando. O desmonte do tripé do semiárido, que
não foi nesta década, mas se consolidou. Não vamos mais pensar o semiárido como a gente
pensava no século XX. O que acabou com um negócio fundamental no semiárido, algodão.
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FIGURA 17

Semiárido era sinônimo de algodão, gado e policultura. O algodão acabou e reduziu a produtividade
do gado. Porque parte da comida do gado vinha do algodão. Acabou. Quem quiser gado agora
tem que comprar comida ou produzir na sua fazenda. Plantar palma, fazer o que quiser. Não tem
mais não o danado do algodão. Isso é mudança importante que bateu no Piauí.

O Piauí tem um pedacinho do semiárido, tem outro pedacinho da transamazônica, tem região
dos cocais, que é única, só quem tem é Maranhão e Piauí. A natureza já deu uma ajudada boa.

Tem que ter outra proposta para o semiárido. Com uma vantagem para o Piauí é que o algodão
acabou no semiárido do jeito que ele existia.

Aqui modelinho de algodão morreu, acabou. O Piauí tem uma vantagem: é que ele pode ter
algodão ainda. Tem terra, tem água, sabe produzir, não vai ser mais o mesmo algodão do semiárido
e já começou. O Ceará não consegue fazer o que o Piauí vai conseguir.

A redução do peso do complexo sucro-alcooleiro. É outra discussão que eu vou fazer com
vocês. O grande complexo sucro-alcooleiro no Nordeste está no litoral e o Piauí não fez parte
dele e ele está ruim.

O novo perfil da base industrial, que eu já falei, com os novos segmentos, aqui o Piauí não está
com muita força.

O vigor da construção civil. Este bloco de investimentos teve que ser construído. O Minha
Casa, Minha Vida deu uma ajudinha. A construção civil bombou no Nordeste todinho e no
Piauí também.
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Parte do emprego novo que foi criado foi criado na construção civil. Uma atividade que
dinamizou muito no período recente e o Piauí acompanhou.

Avanço nos segmentos ligados ao consumo popular. Quem vendia para a tal classe C se deu
bem. Atraímos várias empresas, não só as nossas cresceram, mas atraímos várias empresas, no
mercado dinâmico que estava aqui e o Piauí também.

O avanço da integração do Nordeste a base produtora de grãos do país. A fartura dos cerrados
também aconteceu aqui.

O dinamismo das cidades médias. O Piauí tem centenas de cidades médias. Quem tem mais
cidades médias foi quem bombou, mas as cidades do Piauí também. O problema é que as
cidades do Piauí são menores, com uma concentração mais forte em Teresina.

O avanço da economia criativa. Vocês estão fora desse debate. Este é um debate que interessa
ao Nordeste, é um debate nacional, é discussão do século XXI é a economia de quem tem
“juízo”. Nem precisa ter muita instrução. Tem que ter criatividade. Criatividade é a matéria-
prima da economia criativa.

Produção de cinema, artesanato, vai do artesanato a produção de cinema. Produção de jogos,
com tecnologia da informação. É um segmento bastante amplo. A definição principal é essa,
qual é a matéria-prima? Fazer diferente. Inovar. O povo nordestino tem uma enorme capacidade
de inovar, inventar. Eu não vejo esse debate aqui. Eu acho que merecia.

A força do empreendedorismo nordestino. Os tais APLs e os pequenos e os microempre-
endedores. Vou dar dois exemplos no Piauí: mel e caju. Eu não estou falando de grandes
empreendedores. O Nordeste tem um tecido de pequeno empreendedor que é fantástico.

E a presença da eólica na matriz energética. É uma mudança importante que vocês também
participam.

Espero ter mostrado que o Brasil mudou e que esta mudança fez bem ao Nordeste e o Piauí
está dentro dela. O Piauí não está fora dessa trajetória.

Segundo, o Brasil está mudando de novo. Essa é a segunda tese. (Ver Figura 18)

Primeiro, veio a crise. O crescimento desacelerou depois de 2010. Dona Dilma, aqui para nós,
deu uma ajudinha, sendo que no começo do governo dela, ela deu um cavalo de pau. Talvez,
pudesse não ter dado. O governo tentou manter o consumo das famílias e tentou começar a
reduzir o custo Brasil, para ver se batia no investimento.

O Banco Central fez um serviço importante, que foi baixar as taxas de juros, que a taxa de juros
é um preço muito importante da economia. É o que define o padrão de competitividade da
economia. Se a taxa de juros está lá em cima porque que eu vou produzir? Juntar gente e
enfrentar o risco?

Ela baixou significamente e agora ela está começando a reduzir. Caiu de 12 para 7 voltou para 9.

O estímulo à competitividade entrou também no discurso tanto do governo federal como do
setor empresarial. O discurso de Dilma, no 7 de Setembro do ano passado, está fazendo um
ano agora, ela disse “vou introduzir uma palavra nova, nas minhas prioridades”. A palavra era
competitividade.
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Qual é a opção estratégia?

A opção estratégica é patrocinar o investimento, na minha leitura. Ou seja, aquele modelo
puxado pelo consumo, ele deu um impacto grande, mas daqui pra frente, ele não vai conseguir
sozinho puxar uma economia do tamanho do Brasil. Não consegue.

Portanto, a gente tem que ter outra estratégia junto com aquela, não é para matar a outra, não,
mas tem que complementar com a estratégia via retomada da taxa de investimentos, que é
baixa no Brasil. Chegou a 15, está chegando agora a 19, 20%. A China é 40, e nós já fomos 25,
quando a gente crescia um pouco mais. Essa é a variável estratégica do momento.

Eu escolhi alguns desafios, que eu acho que são do Nordeste e que são do Piauí também. Eu
pensei no Plano e escolhi estes desafios:(Ver Figura 19)

1º: o desafio da ampliação do avanço social. É um grande desafio no Brasil. A gente
melhorou do ponto de vista social e não podemos voltar atrás. A grande pergunta é: como é
que a gente aprofunda o avanço que a gente teve.

2º: crescimento puxado por investimento, em especial infraestrutura. Vocês encheram
aquela tabelinha da infraestrutura. Pois é disso que se trata no Brasil de hoje. Como é que a
gente faz isso?

3º: Desafio do novo impulso industrial.

4º: Desafio da produção de energia renovável, que essa é que é do século XXI. Petróleo é
do século XX, do século XIX. A do século XXI é isso daqui, embora não vá ser importante o
debate do pré-sal. Mas o pré-sal, a gente tem que olhar pra ele, e dizer assim “tu é bom, mas é do
século passado”. O que é quero é o século XXI. E o Brasil tem tudo para ser referência mundial
em energia renovável, já é. A matriz da gente hoje é 43% renovável. A média mundial é 13.

FIGURA 18
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5º: Oportunidade da ampliação da produção de alimentos. O mundo precisa de alimentos.
Porque a renda média da China está crescendo. A renda média da Índia está crescendo. Só aí dá
2/3 da humanidade. Da África também está crescendo. Da América Latina também está
crescendo. Tem uma fome por alimentos. E a oferta não está acompanhando. Quem está
resolvendo é o preço. A tensão está sobre o preço dos alimentos. Não é isso que a gente quer.
A gente quer que quem tenha vontade de comer, tenha como comer. Tem que resolver pelo
lado da oferta e não do preço.

6º: E o avanço da base produtiva mineral. O que a gente queira ou não, este é o grande
potencial do Brasil. O debate não é: “não queremos ser produtores de minérios”. Queremos.
Queremos ser produtores de minério e queremos transformar o minério. A internalização é a
nossa discussão. Não é se a gente vai explorar o minério. Por que internalização? Cada milhão
de tonelada de ferro emprega 100 pessoas. Mas cada milhão de tonelada de aço emprega 4 mil.

Serviços sociais. Avançamos em políticas sociais. O que as ruas disseram ao Brasil em junho?
Não queremos parar, queremos continuar. Qual a nossa agenda agora? A nossa agenda agora
é investimentos em serviços públicos, educação e saúde padrão FIFA. Não é isso que a rua
disse? A Dilma não faz estádio com padrão FIFA? Faz educação padrão FIFA, foi isso que a
meninada foi lá dizer. (Ver Figura 20)

Transporte público de qualidade, porque ninguém aguenta mais. Não é mais para subsidiar a
gasolina e patrocinar a compra de automóvel, o pessoal está pedindo agora é transporte público
de qualidade, finalmente chegou na agenda certa, porque esta é a agenda correta.

Segurança pública. A meninada foi lá pedir segurança pública. É serviço público, é Estado que
chega junto da população e faz as coisas direito. É isso que a população quer, não quero mais
ter transferência de renda só, essa fase passou.

A segunda coisa é essa aqui: inserção produtiva. O que a gente quer é que o Bolsa Família vá
minguando e os filhos do Bolsa Família tenham educação para não precisar de Bolsa Família

FIGURA 19
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FIGURA 20

na geração dele. É isso que o Brasil quer. Não é para acabar o Bolsa Família, até porque não dá
para acabar.

Que não pode, vai ficar com o Bolsa Família. Os filhos nós temos que fazer é educação para
fazer inserção produtiva. Essa é a agenda das próximas décadas, que é diferente da agenda que
a gente percorreu com sucesso.

O Nordeste e o Piauí têm que estar nesta agenda. A montagem destes novos investimentos é
muito importante e o nosso hiato social ainda é maior. O do Nordeste em relação ao Sudeste
e do Piauí em relação ao Nordeste. Prioridade 1 para esta agenda, essa agenda nos interessa. É
agenda brasileira, mas prioridade 1 para o Nordeste e para o Piauí.

Infraestrutura econômica. (Ver Figura 21)

Eu digo que o governo está tentando fazer do limão uma limonada. Qual é um dos elementos
que trava os investimentos no Brasil? Infraestrutura econômica. Não é só no Piauí, é no Brasil
todo. Os produtores de grãos estão aí dizendo: “da fazenda para dentro nós somos competitivos,
da fazenda para fora a gente se lasca”. Por quê? Porque não tem infraestrutura. Fizeram fila
agora para botar a soja para fora pelos portos do Brasil.

É um problema. Como é que quer ser competitivo sem não ter como escoar a produção? Está
na agenda do Brasil.

Isso é o nosso limão. O que a gente precisa fazer? Do limão uma limonada.

Mas isso também é uma frente de expansão econômica. Se a gente fizer disso uma frente de
investimento puxa a dinâmica da economia brasileira. Não é disso que se trata, agenda que está
aí é essa, agora numa circunstância interessante.
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A infraestrutura no Brasil no século XX quem fez foi o setor público, qualquer brasileiro sabe que
a gente virou uma potência industrial, mas quem fez a infraestrutura foi o velho Estado de guerra.

Quem fez porto, aeroporto, rodovia, ferrovia e quando não prestava, o que o Governo fazia?
Comprava e investia. Foi o que a gente fez nas telecomunicações. As telecomunicações no
período militar eram péssimas. Os militares sabiam que as telecomunicações eram importantes,
até para manter a ditadura, fizeram o quê? Compraram, investiram, botaram no padrão mundial.

Neste século não vai ser assim. O setor público continua em crise, a poupança pública não dá
para fazer isso. O que a dona Dilma está fazendo? Uma presidente do PT está dizendo o quê?
Para fazer a limonada tem que entregar ao setor privado. Concessão é a palavra de ordem.

Veja o 1º mapa da concessão. (Ver Figura 22)

É o mapa das rodovias. Onde é que ele para? Na Bahia! Onde ele está? Aqui, no Sudeste. Por
quê? Taxa de retorno. Botou nas mãos do setor privado agora é taxa de retorno. Fez as contas
e a taxa de retorno é maior.

E nós? Esta é que é a nossa discussão. Nós temos que ter a capacidade de identificar que lugares
do Nordeste cabem concessão. Onde é que está a PPP? Vamos ficar olhando o trem passar?

Temos uma agenda nossa que é concessão. Temos uma lista de infraestrutura, pois saibam que
aquela lista de infraestrutura está em um novo contexto. Naquela listinha, tem que botar um
neguinho olhando pra ver onde dá para o setor privado entrar. Onde não der, a gente vai ter
que cobrar no outro mapa. Porque vai ter o mapa do investimento público, que a gente não é
bobo. Tem o mapa do investimento público.

Outra coisa importante é a ferrovia. (Ver Figura 23)

FIGURA 21
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FIGURA 22

FIGURA 23
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O Brasil voltou a investir em ferrovia. Não é só hidrovia que entrou na agenda. A ferrovia
entrou até primeira do que a hidrovia. Quando a gente olha o PAC, o investimento em ferrovia
é maior que o investimento em rodovia, pela primeira vez depois de décadas. Tem uma escolha
estratégica por ferrovia.

Qual é a espinha dorsal do sistema ferroviário brasileiro? É a Norte/Sul. A discussão do
Nordeste é como a gente engata o Nordeste aqui. Porque a produção de grãos e de minérios
do Brasil está mais por aqui. Nós estamos aqui, botando a Transnordestina a partir de Elizeu
Martins. Nem interesse ao Piauí, porque aprendi aqui, com vocês, que a leitura que o Piauí fez,
que me surpreendeu, “vão levar o meu minério para Suape, ou vão levar o meu minério pro
Pecém”. Por algum porto tem que sair. A nossa discussão não é essa, por onde vai sair. A nossa
discussão é, como é que agrega? Como é que agrega. Esse é o nosso debate. Não é pro onde sai.

Eu acho que o Nordeste tem que olhar este mapa em conjunto. Eu acho que o Piauí não pode
ficar sozinho na bandeira, querendo pegar este pedaço daqui e botar pra aqui e fazer um porto.
O que eu ouvi aqui foi isso. Qual é a proposta?

Não aceitamos que pare aqui e vou pegar uma perninha aqui e fazer um porto aqui.

Participante interrompe: Nós temos uma ZPE e tem um porto quase concluído.

Tudo bem, mas o debate não pode ser esse. O debate tem que ser maior. O que a gente precisa
é que ela venha aqui. A Transnordestina tem que encostar na Norte/Sul, o que aumenta a carga.
Também passa em Elizeu Martins, vindo de lá, também passa em Elizeu Martins, ou não?
Vocês vão se contentar somente com o minério do Piauí? E com os grãos do Piauí? Essa é a
minha pergunta. Ou o olhar é mais amplo, e vocês vão estar no conjunto dizendo, “peraí, eu
quero a minha, eu quero o porto e quero que chegue lá, para aumentar a minha carga também
para cá”. Eu acho assim. Desculpe, mas eu estou sendo muito franca.

Esse é o debate muito importante.

Como os baianos, que estão querendo que a deles cheguem aqui. A Bahia tem muito minério,
como daqui a pouco eu vou mostrar o mapa. Eles querem encostar lá na Norte/Sul e estão
certos. A gente tem que apoiá-los. Eles estão certos e nós temos que dizer que eles estão certos.

Qual é a nossa pauta? Quais são os nossos investimentos estratégicos? Por isso que o Plano é
importante. Quem não tem prioridade não chega a canto nenhum. Vocês vão ter que ser capazes,
do ponto de vista do futuro do Piauí, quais são esses investimentos estratégicos? Para poder entrar
na cena nacional, preparados, para dizer “esse daqui a gente não abre mão”. (Ver Figura 24)

A listinha da gente é essa aqui e desse aqui, a gente apoia os outros, mas desde que apoie esse
aqui.

Quem não fizer isso vai ser levado na maré, porque não vai ter argumento. Que na hora que
vocês fizerem escolhas, vocês vão ter argumentos pra dizer porque essa e não outra.

O Plano neste momento é muito importante porque quem tiver a capacidade de fazer isso vai
ter um padrão de participação no debate completamente diferenciado.

2º quais são as oportunidades de concessões e PPP? Tem que baixar a massa cinzenta, fazendo
um estudinho de viabilidade, entendendo esse marco legal novo. Fazendo estudo de viabilidade,
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FIGURA 24

para saber onde é que pode. Acho que esse é um dever de casa que a gente tem que fazer. E ir atrás
do mapa dos investimentos federais. O que não der aqui, tem que caber com dinheiro público.

E a gente vai atrás de rodovia, ferrovia, fibra ótica, alguém falou, é isso mesmo. Fibra ótica
hoje é também tão importante quanta estrada, como foi lá no século passado.

Outro tema é desenvolvimento industrial. E não é o foco do Piauí, vamos ser sinceros. O Piauí
ainda tem potencial enorme rural, minério, potencial para agricultura. A indústria no Piauí não
tem o peso que tem outros lugares, que nem no Brasil e no Nordeste. Mas, eu acho que interessa
ao Piauí fazer esta discussão. (Ver Figura 25)

O que está acontecendo com o Brasil. Isso aqui é a demanda por bens industriais e essa é oferta
de bens industriais. A produção brasileira de bens industriais. Abriu uma boca de jacaré. A
demanda é maior que a oferta. Quem é que está preenchendo? Importação de bens industriais.
A China agradece. Quanto mais a gente vai para este caminho, mas a gente vai perder espaço
para desconstruir o que a gente construiu no século passado. Essa é a discussão.

E do ponto de vista externo. O azul é produtos manufaturados e o vermelho é commodities. O que
está acontecendo com o Brasil? Perdendo peso no mercado externo de bens manufaturados e
ganhando peso como exportadores de commodities. É essa a nossa agenda do século XXI? Que eu
saiba não. Acho que a gente quer continuar o país sendo importante do ponto de vista industrial.

Onde é que a perda está mais sentida? (Ver Figura 26)

Nas chamadas indústrias de maior valor agregado, que é mais caro ainda. A gente está perdendo
onde a gente fez o maior esforço para construir. Onde está a indústria de maior valor agregado?
No Sudeste, Sul e no polo de Manaus. Uma coisinha na Bahia, outra coisinha no Recife, no Ceará.

Na verdade, está concentrada aqui e no polo de Manaus. Portanto, como brasileira eu sou a favor
de qualquer política que apóie este tipo de indústria. Mas, como nordestina, quando eu olho para
um Brasil maior, a política do governo para enfrentar isso não tem nenhum tratamento regional.
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FIGURA 25

FIGURA 26
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FIGURA 27

Tratamento regional é ações especiais para o desenvolvimento regional. Eu estou velha e suficiente
para lidar com essa frase. Toda vez que a gente vê ações especiais é pra não dizer que não falei de
flores. Já aprendi isso e não engulo. Não tem a preocupação com o tratamento regional, quem
tem que mudar? Nós. Nós temos que botar a boca no trombone. O que vai ser para a indústria do
Nordeste? (Ver Figura 27)

Trouxemos cadeia nova, e como é que a gente ajuda a completar as cadeias que a gente trouxe?
(Ver Figura 28)

P&G. Ainda vai ser importante no fim da era do petróleo por conta do pré-sal. Veja o mapa
da Petrobrás dos investimentos dela em refino e petroquímica e vejam o mapinha que eu fiz,
onde está o setor eletro metal-mecânico, é o que fornece a petróleo e gás. Petróleo e gás puxa,
quem fornece é eletro metal-mecânica . Onde é que está? No lugar de sempre. (Ver Figura 29)

Qual a minha hipótese? Quanto mais P & G crescer, mais vai arrastar a dinâmica para o Sudeste.

Petroquímica, que é para frente. Petroquímica é pra frente. Petróleo é pra frente. Tem um
pacote de R$23bi, somente o Pernambuco conseguiu lá R$1,6bi. (Ver Figura 30)

Este tema dos investimentos do P & G tem que estar na agenda do Nordeste, se não a gente vai
ficar encantados só porque recebeu uma refinaria e uma promessa de duas. Que as outras duas
ainda são promessas. Acho que esta agenda não pode estar fora da nossa discussão.
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FIGURA 28

FIGURA 29
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FIGURA 30

3º setor: automotivo, que resolveu crescer no Brasil. Bloco de investimentos: R$34bilhões. Não
é para desprezar. Pra onde vai? Pra onde já estava. A gente tem duas. Uma Ford, na Bahia e agora
uma em Pernambuco e só veio em cima de muito incentivo e de muita força política.  Não tivesse
incentivos federais não tinha trazido. Isso tem que estar na nossa agenda, se vai crescer vai crescer
de novo lá. Das 54 que a gente tem hoje, só tem duas que estão no Nordeste. (Ver Figura 31)

FIGURA 31

O setor automotivo é um setor que puxa o dinamismo muito interessante.
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Siderurgia. (Ver Figura 32)

Energia renovável, eu quero falar do Piauí. (Ver Figura 33)

FIGURA 32

FIGURA 33
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Energia renovável é um eixo importante no Brasil. Desde a crise no petróleo que a gente fez
esta oposta. Nós substituímos gasolina por álcool. E conseguimos, metade da frota do Brasil
no final dos anos 90 rodava a álcool. Isso tem futuro. Agora, o Nordeste está perdendo peso.
Da produção de etanol a gente era 12% em 2001 e caímos para 6,5% em 2010. E há o
crescimento no Nordeste, é o último, 3%, na média anual de 10% no Brasil. Com o Centro-
Oeste liderando, crescendo 17%. Olha o mapa do etanol. (Ver Figura 34)

FIGURA 34

Etanol tem endereço no Brasil. São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, oeste de Minas. Mas,
vejam, este lugarzinho também dá etanol. Dá cana e dá etanol, então por que a gente está fora
do mapa?

Produção de alimentos. Tem que estar na nossa agenda, eu já falei. Os alimentos, grãos, efetivo
bovino, está aí no Centro-Oeste. Eu vou deixar isso pra vocês. Onde está os alimentos no
Brasil? Está por aqui de novo. Vocês engataram aqui, mas o forte não é Nordeste. Nordeste
pegou uma beirinha, noroeste da Bahia, sul do Piauí e Maranhão. A mancha é muito mais forte
lá em baixo. (Ver Figura 35)

Qual o espaço do Nordeste na produção brasileira de alimentos? E alimentos para o exterior,
para vender para fora. Por isso, que a Norte/Sul é importante. Por isso que eu digo que a
Norte/Sul é estratégica. A gente tem que chegar aqui para disputar essa carga, se não ela vai
escoar lá pra cá. (Ver Figura 36)

Esse aqui é o mapa da mineração, que é outra oportunidade do Brasil. Aqui é o mapa da pesquisa.
O Piauí tem alguma coisa, mas o grande estado minerador do Nordeste é a Bahia, pela pesquisa.
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FIGURA 35

FIGURA 36

E pelo investimento também. O investimento está começando e o que está previsto até 2016
está começando aqui na Bahia e o Piauí não está. Só tem prospecção. (Ver Figura 37)

Participante interrompe: (...) em Pio IX, lá tem a maior reserva de minério da América Latina.



38 PIAUÍ 2050

FIGURA 37

Eu não estou dizendo que não tem reserva, não, a reserva está aqui. Na pesquisa tem reserva,
mas não tem gente empreendendo. Transformando reserva em economia. O Piauí tem minérios,
não tem é gente produzindo minério. Essa é uma discussão para vocês.

E finalmente os gastos em C&T, que é importante para o Brasil e que a gente aumentou bastante
o gasto de 3,8 para 8,6, mas veja quanto é que vale. O verde é o Sudeste, o cinza é Sul e o
Nordeste praticamente não conseguiu muita coisa. Tem que estar em nossa agenda. Tem que
disputar, trazer centro de pesquisa, isso é muito importante. (Ver Figura 38)

FIGURA 38
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Finalmente vou para o último ponto.

Esse Plano veio no momento muito especial. Uma coisa era ter feito esse Plano lá no final dos
anos 90, outra coisa é fazer esse Plano hoje. Por tudo que eu falei, eu acho que o momento
muito desafiador. E é muito interessante que vocês estejam tomando esta iniciativa, de querer
olhar para frente, ver o que vocês acumularam e ver quais são as bandeiras que vocês vão
levantar daqui para frente, neste contexto que eu falei. (Ver Figura 39)

FIGURA 39

As tendências nacionais e regionais têm grande força na construção do futuro do Piauí. Não dá
para fazer este Plano olhando só para o Piauí. Tem que fazer este Plano olhando no mínimo para
o Brasil, se quiser olhando para o mundo, melhor. Não deu tempo para falar do mundo, mas o
mundo também está em ebulição. Não tem só crise financeira no mundo não. Acho que tem que
olhar até mais do que eu olhei no Brasil.

Segundo. Esta construção pró-ativa e consistente, ela é muito importante, mas eu acho que
vocês têm que colocá-la num contexto nacional. Estou ousando dizer isso. Pelo menos no
Nordeste, eu quero que vocês articulem um interesse mais amplo. Uma coisa é reivindicar um
pedaço de ferrovia para fazer o porto do Piauí, outra coisa é fazer aquela leitura ampla, é dizer
é isso aqui, mas é isso aqui também. Você consegue mais aliado.

Pádua Ramos interrompe: Deixa eu dar só uma contribuição. Veio aqui uma missão do DNIT,
que disse o seguinte, naquela tese que eu defendo nos interesses da unidade. Chegou-se a conclusão
em Brasília de que há a perspectiva de estrangulamento da infraestrutura de apoio às exportações.
A navegação do Rio Parnaíba e o porto de vocês vão ajudar a amenizar. Ele colocou o nosso
problema estadual dentro do nacional, segundo a sua colocação.

Essa é cabeça de Brasília. E a cabeça de Brasília é mais grave. Eu já morei e já trabalhei em
Brasília. A cabeça de Brasília é a partir do nacional e tem que ser.

Segundo: isso não é grave não. O que é grave: a influência dos Estados mais ricos em Brasília é
muito forte. E o discurso que eu ouço lá, mais forte, é assim: o que é lá de baixo, que tem força,
é problema nacional. E as reivindicações de vocês é problema regional.

Já tiram a gente de saída, por esse argumento. Mas, isso aqui resolve o Piauí. A gente tem
mostrar que resolve o Piauí e ajuda o Brasil, se não a gente não anda. Se a gente não conseguir
provar que também resolve o Piauí, mas ajuda o Brasil, a gente já vai na contramão. Que a
cabeça lá é desse jeito que funciona.
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Quais seriam os desafios que eu vi depois que eu vi vocês discutiram aqui esses dois dias? (Ver
Figura 40)

Primeiro. Construir uma proposta de futuro, com amplo respaldo da sociedade e mobilizando
apoio de fora. Eu faria isso. Vamos juntos. Acho que tinha que ter uma articulação política
mais ampla do que dentro do Estado.

Segundo. A estratégia do Plano tem que ter duas direções.

FIGURA 40

Uma que é adensar a base produtiva. Este é o grande problema do Piauí. Não é que o Piauí
não tenha potencial. O problema do Piauí é que é uma economia muito pequena ainda. Ainda.
E pode ser muito maior. Só para dar um número.

O PIB de vocês é de R$25bi e a população é 3 milhões e 200. A região metropolitana do
Recife é de 3milhões e 500 e o PIB da região metropolitana é de R$30bi. Essa não pode ser a
dimensão da economia do Piauí. O Estado com tanto potencial ter uma economia menor que
a região metropolitana do Recife!

É preciso apostar nisso. Tem que defender isso. O Piauí não é pobre não. O Piauí tem potencial.
Tem que ter uma base produtiva maior do que tem hoje. Esse eixo vai levar a projetos produtivos
e de infraestrutura de uma certa escala.

Acho que vocês não têm que ter medo disso não. Tem que ter alguns projetos produtivos de
infraestrutura caros, que o Governo do Piauí não financia não. Agora, que são importantes
para o futuro do Piauí.
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Deve também olhar como é que articula isso com outras atividades. O grande debate é, não é
para tirar minério. É para tirar minério e transformar minério. E trazer junto com o minério
um bocado de outros investimentos.

É para produzir grãos, mas é para produzir avicultura também. Avicultura já é um tecido
empresarial menos pesado, já que cria mais emprego, já agrega.

O debate é esse: desenvolver o Plano tem que ser a partir do que a gente vai defender ao que se
liga com o resto da economia do Piauí.

E numa outra linha é como é que a gente avança no tal avanço social. A herança mais recente
foi essa. Não se trata só de adensar a economia. É muito importante adensar a economia, mas
agora o avanço social, não vamos botar no lixo. No nosso Plano, tem olhar para este avanço
que a gente fez.

A aposta fique em educação. A educação não é gasto. Educação é investimento.

Os economistas têm um tal do critério que é: o que é bem de capital é investimento e o que é
gasto corrente é gasto. Em educação não é assim. Me desculpem, educação e saúde são tão
importantes como construir um hospital e como manter o hospital.

O gasto de manutenção é um gasto de investimento. Tem que ser considerado com outra
leitura. Não é do burocrata lá que faz o Orçamento.

Educação é estratégica. E o Piauí é fantástico!

Tem alguma coisa de educação aqui que é um germe bom. Tem que irrigar este germe. Essa
aposta tem que ser uma aposta importante, que vai estar na agenda do Brasil.

E educação e cultura. No Nordeste não é só educação. Vocês fizeram muito bem quando
botaram ali educação e cultura.

Ciência, tecnologia, inovação e saúde. O Piauí também é bom em saúde. Teresina é o segundo
polo do Nordeste. Isso é economia. Quantos empregos geram um hospital e quantos empregos
geram uma refinaria? Já fizeram a conta?

Serviço gera muito emprego. Não tem que ter medo em apostar em serviços. Isso é economia
também. É avanço social de um lado e economia do outro.

E outra coisa importante para fechar: ampliar e melhorar a base produtiva existente. Aquela
coisa da inserção. Não quero meus filhos no Bolsa Família. Nem todo mundo vai para os
grandes projetos. E o Piauí tem uma base produtiva de pequena e média escala que a gente tem
que olhar para ela. Tem que ter política pública para ela. Tem que ter investimento pra ela.

Se a gente ficar só nos grandes, aí vai ficar capenga o nosso Plano. Tem que ter esse olhar para
este tecido de pequeno e médio empreendedor e também gerar muito emprego. A gente pode
daqui acolá se aclopar em outros empreendimentos.

Eu acho que o Plano deveria ter esses dois grandes eixos de pensamentos.

Eu desejo boa sorte.

Muito obrigada!


