
NOTAS
DESDOLAR 1 ZAÇÃO

Depois da "estagflação", da "maxi-desvalorização", da "desin-
dexação", dos "expurgos" e "over-nights", o público é agora surpreen-
dido por mais um neologismo do jargão económico: a "desdolarização".

ela a nova palavra de ordem de alguns empresários e economistas, não
se sabendo ainda se terá ou não apoio das autoridades econômicas.

Basicamente, tratar-se-ia de uma nova forma de desindexação;
neste caso, a correção monetária seria desvinculada da correção cambial,
de forma que as sucessivas desvalorizações do cruzeiro não repercutis-
sem demasiadamente sobre certas dívidas públicas e privadas que são
hoje calculadas em dólar.

Durante todos estes anos de crédito relativamente fácil, uma
quantidade enorme de empresas - privadas e estatais -, Estados e
Municípios tomaram, no exterior, financiamentos em moeda estran-
geira. Agora seus passivos, notadamente seus custos financeiros, são for-
temente afetados pela política cambial, como ficou demonstrado na
recente maxi-desvalorização do cruzeiro, com reflexos imediatos nos
índices inflacionários e na política de emprego.

Com a "desdolarização", estas dívidas seriam transformadas em
cruzeiros, transferindo-se a dívida externa, em dólares, para o Banco
Central. As ORTNs cambiais seriam extintas. Os efeitos da política cam-
bial seriam minimizados no plano interno, com uma possível queda nas
taxas de juros.

Trata-se, porém, de medida controversa, como o demonstram as
opiniões contrárias que já estão circulando. Segundo estas, incumbiria
ao Tesouro Nacional pagar a diferença entre dólares e cruzeiros não só
para as empresas públicas, mas também para as empresas privadas. Em
tais condições, as dívidas destas últimas seriam repassadas, ao fim e ao
cabo, para os já onerados bolsos do contribuinte, o que não seria so-
cialmente aceitável.

Por outro lado, para retirar do Tesouro Nacional esse pesado
ônus, o Governo brasileiro teria que procurar soluções mais radicais,
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como, por exemplo, a renegociação da dívida externa, medida sabida-
mente problemática.

Assim, prensada entre opiniões to diferentes, a "desdolarizaço"
vai ocupando espaço nos jornais e ganhando destaque nos debates
econômicos e políticos.
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CRISE E (RE)ORGANIZAÇÂO DO TRABALHO

Nas crises econômicas duas coisas são fáceis de observar: as de-
missões de empregados e a dificuldade de se arranjar empregos. Mas há
uma outra alteração que passa mais ou menos despercebida: as mudan-
ças na organização do trabalho.

É exatamente agora, durante a crise, que mais se ouve falar em
micro-computadores, máquinas de comando numérico, robôs, lingota-
mento contínuo, etc. A automação está em marcha. Além disso, im-
plantam-se os CCQ (Círculos de Controle de Qualidade), sistema japo-
nês de gestão da força de trabalho que visa controlar o pessoal e induz í-
lo a aumentar a produção. E mais: algumas empresas, aproveitando-se
do medo generalizado do desemprego, intensificam os ritmos do traba-
lho, conseguindo, com pessoal reduzido, produção igual ou até maior.

Na crise a produção é reorganizada e quando há uma retomada
do crescimento econômico já foram implantadas modificações nos mé-
todos de produção e na força de trabalho que dificilmente seriam viabi-
lizadas em um período 'anormal".

'III']

QUEDA DO 1CM EM MINAS

A arrecadação do 1CM em Minas continua declinando: em maio a
queda real, descontada a inflação, foi de 17,6% em relação a abril. Os
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Cr$ 30 bilhões de maio deste ano foram inferiores em 7% ao arrecada-
do, termos reais, em igual mês do ano passado.

Nos cinco primeiros meses do ano o Estado registrou uma per-
da de Cr$ 16 bilhões em arrecadação. Principal responsável: a retração
das vendas do setor industrial, especialmente a siderurgia, que responde
por 28% da receita do 1CM. Este é um dos reflexos da crise nos cofres
mineiros.
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