
PACOTE: NOVOS RUMOS PARA
A ECONOMIA BRASILEIRA?

(7
No Brasil, a linguagem popular já se encarregou de cunhar

um novo termo para designar um conjunto de medidas tomadas
de uma só vez e sobre um só tema pelas autoridades governa-
mentais: pacote. Já houve, no passado recente, "pacotes"
econômicos e "pacotes" políticos, sempre identificados como
"pacotes fechados-, isto é, que deveriam ser aceitos na íntegra,
sem emendas ou modificações.

Recentemente, o governo propôs uma série de medidas
econômicas, abrangendo diferentes aspectos do problema, atra-
vés do sistema de "pacote", que, enviado ao Congresso Nacio-
nal, foi por ele aprovado, em regime  de urgência.

Para ajudar ao leitor deste INDICADOR a "desembrulhar"
esse "pacote", ou seja, conhecê-lo, publica-se, neste número,
uma entrevista exclusiva, concedida por um dos mais conheci -
dos economistas brasileiros: Walter Barelli. Diretor Técnico do
DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estu-
dos Sócio-Econômicos - Barelli é também professor universi-
tário e doutor em Economia.

INDICADOR: O recente pacote econômico significa que a Nova
República finalmente implanta uma nova política econômica?

BARELLI: Não. O pacote é uma mera reforma fiscal. Ele só
resolve um dos problemas - o financiamento do déficit público -
no que se refere ao aumento dos impostos. No conhecemos ainda
a pol(tica econômica da chamada Nova República, pois ela ainda
no tem os seus contornos definidos.

O Plano Nacional de Desenvolvimento se refere a aumento dos
gastos sociais e desse pacote constam coisas como leite para crianças
e outros investimentos na área social, mas no é possível ainda di-
mensionar o que ele traz realmente de novo nesta área.
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Outro aspecto das propostas da Nova República para sua polí -
tica econômica é que não fará recessão. Mas apenas dizer isso é muito
pouco: sua política econômica não é conhecida. Diria mesmo que até
hoje não há uma política econômica da Nova República.

INDICADOR: Esse pacote foi elogiado por economistas de pen-
samentos tão diversos como Delfim Neto, Mário Henrique Simonsen
e Maria da Conceiç5o Tavares. O que explica isso?

BARELLI: Todos eles tinham a idéia de acabar com o déficit
governamental. Como o pacote vai cortar despesas - o que pode
significar até desemprego - agrada aos monetaristas. Estes o aprecia-
ram também em função do aumento da arrecadação que, aparente-
mente, ocorrerá em 1987, levando à redução do déficit público sem
que haja mais emissão, quer de moeda, quer de títulos. A Maria da
Conceição, pelo que vi, gostou do índice único, o IPCA. A exemplo
de outros pacotes, nesse também foi feita uma mixórdia, o governo
"jogou para a arquibancada" e lançou propostas para todos os gostos.

INDICADOR: Este pacote agradou a gregos e a troianos. Em
que pontos terá agradado também ao Barelli e aos trabalhadores?

BARELLI: Foram citados aí vários gregos e vários troianos,
não é? Do ponto de vista dos trabalhadores, o índice único é impor-
tante, eles passam a ter um parâmetro que é o mesmo das Outras
contas, ou seja, as contas de capital não são recompostas por crité-
rios diferentes das contas dos assalariados. O aumento do limite de
isenção para o imposto de renda também interessa aos trabalhadores.
A fixação de uma maior carga tributária sobre as grandes empresas
dá razão ao movimento sindical, que sempre insistia que quem deve-
ria pagar os impostos seriam os grandes empresários. O que ocorreu
agora não foi um aumento dos seus impostos, mas uma antecipa-
ção da receita fiscal, pois eles agora terão de fazer declaração do
1 R duas vezes por ano. Esta medida, segundo o governo, aumentará
bastante a sua arrecadação, retirando recursos de quem tem capaci-
dade de pagar, que são os grandes.

INDICADOR: O sr. poderia detalhar um pouco mais as modi-
ficações traz/das pelo pacote para o contribuinte do Imposto de
Renda?

170



BARELLI: Houve uma redução na alíquota do IR para o
pessoal de salários mais baixos: aumentou-se o limite de insenção
para 5 salários mínimos - atingindo a 80% dos assalariados, haven-
do também uma redução para outras faixas salariais; foi aumentado
significativamente o imposto sobre os salários mais altos, mas isso
só constando na declaração de IR e não mais no imposto na fonte
e aumentou-se muito o IR para mais de três mil empresas, que
são as maiores do Brasil.

INDICADOR: O D/EESE é um especialista em índice. Como
vocês analisam esse novo índice do governo, o IPCA?

BARELLI: Inicialmente, o governo havia criado uma comissão
com representantes da CUT e da CONCLAT, para fiscalizar o INPC.
Antes da primeira reunião da comissão, o governo muda as regras
do jogo, criando esse tal de IPCA. Acho que isso foi uma cassação
branca da comissão. Foi politicamente incorreto e inábil fazer isso.

Outra coisa é verificar dois aspectos. O primeiro deles é a uni-
ficação dos índices. Isto é bom, em princípio, porque agora passa-
mos a ter um índice único para corrigir salários e contas de capital.
Isso ajuda a acabar com muita confusão e também a evitar uma
redistribuição de rendas, a favor dos ricos, atraves das correções
por índices diferentes: o INPC, que reajustava salários, vinha sendo
sempre menor que o IGP, que corrigia o capital.

O segundo aspecto é que o IPCA é um índice melhor que o
IGP: o índice da Fundação Getúlio Vargas se desatualizou, ficou
anacrônico e dado a muitas manipulações.

Olhando a questão do ponto de vista dos assalariados, há ainda
um outro aspecto: o reajuste salarial era feito com base no INPC,
cuja série histórica, de 1980 para cá, ficou 1,5% acima da série do
IPCA. Foi a diferença dos índices acumulados do INPC e IPCA
nestes cinco anos, ou seja, os índices ficaram muito próximos e, por
este lado, a mudança foi muito significativa. São índices que medem,
praticamente, coisas iguais. Mas, por sua composição, o INPC tende
a ser sempre maior que o IPCA, pois sobem mais os preços dos
alimentos, que é o que deverá acontecer nos próximos meses.
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INDICADOR: Então se pode dizer que, a longo prazo, nada
indica perdas ou vantagens para os assalariados mas, a curto prazo,
há indícios de que haverá perdas?

BARELLI: Exato. E tem ainda uma outra questão importante:
os índices de âmbito nacional sempre são uma média dos índices
de diferentes locais. Existem cidades, como Belo Horizonte, Salva-
dor, Recife e Belém, que têm um custo de vida que tende a crescer
mais que os de outras regiões. Por isso, terão sempre seus índices
locais acima da média nacional. Os trabalhadores daí sairão sempre
perdendo, por ocasião dos reajustes salariais. A proposta do movi-
mento sindical é que, sempre que o índice nacional for inferior ao
índice de uma determinada cidade, haja uma compensação para
assalariados daquela cidade.

INDICADOR: A pesquisa de orçamento familiar, que serve de
base para o cálculo do IPCA, ainda pode ser considerada atualizada,
como apregoa o governo?

BARELLI: O orçamento familiar considerado no IPCA difere
do aplicado no INPC apenas quanto ao nível de renda: no cálculo
do INPC, estão incluídos apenas os níveis de renda de 1 a 5 salá-
rios mínimos e, no do IPCA, de 1 a 30 salários mínimos. Isto leva
a diferenças de ponderação muito grandes com relação a vários
produtos, mas a base, a pesquisa de orçamento familiar, é a mesma,
tanto no IPCA como no INPC.

Essa pesquisa de orçamento familiar é antiga, de 1974, mas é
ainda a mais recente do Brasil. A FIPE de São Paulo e o DIEESE
estão concluindo suas pesquisas. Serão estes os índices mais moder-
nos, os mais próximos da realidade. Mas, dentre os que existem,
os do IBGE são os índices mais novos e neste aspecto, também
melhores que os da Fundação Getúlio Vargas.

INDICADOR: As medidas econômicas foram tomadas, mais
uma vez, através de pacote. Qual a relação disso com a participação
dos parlamentares federais e estaduais na definição das políticas
econômicas?
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BARELLI: Pacote lembra embrulho! Sou contra a aprovação
das coisas enviadas ao Congresso sem ao menos se ler, como se quis
fazer. As medidas tributárias precisavam, em decorrência de dispo-
sitivo constitucional, de efetivamente serem aprovadas ainda este
ano, para entrarem em vigor já em 1986. Mas o Congresso poderia
discutir todos os aspectos, mesmo sabendo que é muita coisa, até
o final do ano. Não precisava aceitar o limite de tempo até o dia 6
de dezembro. Para ampliar as discussões, bastava uma convocação
extraordinária do Congresso Nacional, que poderia funcionar até no
final do ano ou até o Natal.

O PoderLegislativo tem que ser um poder. Mas  poder como?
Recebendo as medidas do governo e melhorando-as. O sentido dessa
melhora é que é o fundamental. Alguns poderiam querer fazer
emendas, como política de clientela, isentando certos setores empre-
sariais, por exemplo, ou, pensando em eleição, fazendo propostas
sem ter em conta o sentido global das medidas, como seria o caso
de uma emenda elevando exageradamente o limite de isenção do 1 R.
Cabe ao Congresso, e também às Assembléias Legislativas, serem os
representantes do povo, verificando se as medidas estão de acordo
com os interesses maiores da população. Se não estiverem, o cami-
nho é mudá-las.
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