
PLANO MACROECONÓMICO OU CARTA DE INTENÇÕES?

O Plano de Controle Macroeconômico, elborado tendo em vis-
ta o período de 198711988 mas incluindo algumas indicações que atin-
gem até 1991, é mais uma tentativa do governo de solucionar velhos
problemas que afligem o pais, como a inflação, a crise financeira, o dé-
ficit público e a dívida externa.

Depois do fracasso do Cruzado 1 que procurou, primordialmen-
te, atacar a inflação através do congelamento geral de preços e salá-
rios, as autoridades econômicas preferiram, desta vez, ir mais fundo,
fixando metas e estratégias de longo prazo, à primeira vista incompa-
tíveis, como crescimento econômico, superávit comercial e estabilidade
de preços.

Medidas nesse sentido se tornam, de fato, necessárias para re-
verter os problemas crônicos da economia do Pais. O saldo da balança
comercial que atingiu o patamar mínimo de US$ 3,9 bilhões, recente-
mente; as transferências de recursos financeiros para o exterior, na
forma de juros, lucros e dividendos, correspondendo a cerca de 3,6%
do PIB, em média, nos últimos quatro anos; as elevadas taxas de infla-
ção; o parque industrial obsoleto, dentre outros fatores, são, sem dú-
vida, elementos que demonstram um quadro assustador, que precisa
ser contido.

Partindo da análise da evolução econômica brasileira e das
origens da crise atual, o Plano de Controle Macroeconômico estabelece
quatro objetivos fundamentais: garantia de crescimento econômico,
saldos positivos na balança comercial, taxas baixas de inflação e dis-
tribuição mais equitativa de renda.

O governo espera obter um crescimento econômico de 5% em
1987, 6% em 1988 e 7% nos anos subseqüentes até 1991, mediante a
elevação das taxas de investimento em relação ao PIB. Pretende-se
aumentar o total dos investimentos de 19,5% do PIB em 1987 para
24,8% do PIB em 1991. Os investimentos públicos se manterão estáveis
em 7,5% do P13 ao ano, ao passo que os privados aumentarão de12,2%
do PIB em 1987 para 17,3% em 1991. Essa elevação se dará, basica-
mente, através da contenção dos gastos correntes do governo e da
elevação da carga tributária líquida e (diferença entre a arrecadação
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tributária e as transferências e subsídios). Espera-se, dessa forma, li-
berar a poupança privada, atualmente transferida para o financiamento
do déficit.

Visando garantir saldos positivos na balança comercial, da or-
dem de US$ 8,6 bilhões em 1987 e US$ 10 bilhões em 1988, de forma a
permitir ao País renegociar sua dívida externa sem prejudicar o cres-
cimento econômico, espera-se expandir significativamente as exporta-
ções, mantendo-se taxas reais de câmbio que dêem competitividade às
exportações brasileiras no mercado internacional.

A queda da taxas de inflação deverá ser obtida mediante o
congelamento de preços e salários, já colocado em prática, e controle
das pressões de demanda que se espera conseguir com a redução do
déficit público. Após a fase de congelamento, os reajustes de preços e
salários serão mensais, com base na URP - Unidade de Referência de
Preços.

Através de uma política fiscal e tributária progressiva e do au-
merito do salário mínimo real, após desvinculá-lo dos demais salários,
o Governo pretende promover a distribuição de renda de forma mais
equitativa. O poder aquisitivo real do salário mínimo deverá ser dupli-
cado, nos próximos quatro anos.

Mesmo considerando os dois primeiros objetivos compatíveis,
o Governo reconhece que, para se alcançar, no curto prazo, o equilí-
brio entre crescimento econômico e superávit comercial, poderá ser
obrigado a sacrificar um objetivo em detrimento do outro.

O plano define ainda como meta, embora de caráter instrumen-
tal, a redução do déficit público, dos 6,7% do PIB previstos inicialmen-
te, para 3,5% em 1987 e 2% em 1988. Para conseguir essa redução, nes-
te ano, o governo pretende cortar CZ$ 70,4 bilhões no orçamento das
estatais, CZ$ 124,3 bilhões no orçamento geral da União e CZ$ 60 bi-
lhões nos gastos dos estados e municípios. Além da redução dos gas-
tos, o plano prevê o aumento da receita através de elevação das tarifas
públicas, corte dos subsídios e incentivos e reforma tributária "que
onere apenas os mais ricos". Os reajustes dos preços e tarifas públicas
seguirão, daqui para frente, a mesma política válida para o setor pri-
vado. O governo pretende, com isso, fazer com que as estatais gerem
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os recursos necessários à sua administração e à realização de seus
próprios investimentos.

Apesar da importância da redução do déficit, não só para a
viabilidade de outras metas pretendidas - aumento do investimento
privado, contenção da demanda e estabilidade dos preços - como para
a própria credibilidade do plano junto à opinião pública, o Governo
admite, no texto do projeto, que essa redução poderá ser revista, de-
pendendo dos sinais da economia. Dessa forma, um déficit maior do
que o previsto será tolerado, caso a economia indique, por exemplo,
um quadro recessivo.

O plano traça, ainda, algumas diretrizes para a renegociação da
dívida externa: obter a liberação de desembolsos que financiem parte
das despesas de juros; consolidar a dívida em prazos mais dilatados e
com taxas reais de juros menores; reestruturar a dívida, delimitando as
transferências de recursos reais para o exterior; preservar e aumentar
o nível das reservas internacionais do País; apresentar alternativas
inovadoras para capitalização, emissão de títulos e regras de conver-
são da dívida em investimento; abolir o pagamento de "spreads" (taxa
de risco) sobre o estoque da dívida vencida e a vencer até 1993 (US$
56 bilhões aproximadamente).

Apesar de ainda ser prematura qualquer avaliação dos resulta-
dos do plano, já se pode sentir alguns reflexos positivos das medidas
colocadas em prática, como o controle do processo inflacionário e re-
cessivo e o fortalecimento do setor de exportações.

As autoridades econômicas parecem estar diagnosticando cor-
retamente os problemas, - prova disso é a consistência teórica do pla-
no - resta saber se terão o apoio político necessário à implementação
das estratégias traçadas, principalmente em relação ao déficit.

O controle dos dispêndios públicos, exigido há muito pela so-
ciedade, nunca foi de fato levado adiante. Basta lembrar a primeira re-
comendação do Presidente Sarney a seus ministros recém-empossa-
dos: "é proibido gastar".

Esta não foi a última promessa do Governo de cortar os seus
gastos para tentar conter a alta desenfreada dos preços. Em quase to-
dos os programas econômicos elaborados posteriormente, o governo
proclamava sua disposição em fazer uma reforma geral na máquina
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administrativa e encolher sua participação na economia, fato ainda não
ocorrido.

Economistas de todas as tendências são unânimes em afirmar
que, se o problema do déficit não for resolvido, o Plano de Controle
Macroeconômico estará fadado ao insucesso e o ressurgimento da in-
flação será apenas questão de tempo.

Resta ainda esperar que o ônus do ajustamento da economia
não recaia, mais uma vez, apenas sobre os assalariados, via arrocho
salarial e aumento da carga tributária.
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