
MANIFESTO
DOS ECONOMISTAS BRASILEIROS

À NAÇÃO

CARTA DE CURITIBA

INTRODUÇÃO

Em nenhum outro momento da história do Brasil, uma categoria
profissional teve tanto poder de utilizar seus conhecimentos técnicos e
foi tão vinculada aos destinos da Nação quanto tem sido a dos
economistas nos últimos anos.

Apesar disso, nunca a administração dos negócios públicos gerou
resultados tão nefastos nem perspectivas tão sombrias para uma socie-
dade.

Manifestamos profunda angústia pelo estado da economia nacio-
nal. Entendemos, porém, que à categoria, como classe, não pode
ser imputada qualquer culpa por erros de grupos específicos, que
há vinte anos participam direta ou indiretamente do Poder, de forma
fechada e autoritária, sem consultas sistemáticas à sociedade.

Foi sob esse clima que nós, economistas do Brasil, realizamos em
Curitiba, no período de 15 a 18 de novembro, nosso 59 Congresso Na-
cional, do qual este manifesto reflete nossa consciência, nossa preocu-
pação, nossas reflexões, nosso alerta, nossas propostas e nossos com-
promissos.

A visão do 59 Congresso é de um enorme consenso. Lamentavel-
mente, um consenso pessimista diante da constatada dramaticidade da
crise e da certeza de seu acirramento nos próximos meses, caso medi-
das urgentes de caráter político e econômico não sejam tomadas. To-
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dos os cenários imaginados indicaram um quadro social desesperante
para todas as classes produtivas - trabalhadores ou empresários - em
favor de ganhos especulativos e de um fluxo de renda para o sistema
financeiro internacional.

A desarticulação do setor produtivo tem gerado, ao mesmo tem-
po, grande massa de desempregados e escassez de produtos básicos. A
priorização da dívida externa sobre os interesses internos tem forçado
uma explosão na taxa de juros e uma deliberada redução da demana
interna, com todas as conseqüências econômicas e sociais. Em decor-
rência disso, a economia tem se voltado para o setor financeiro
hiperatrofiado, que recolhe os recursos derivados da poupança privada
e compromete os recursos públicos na remuneração de títulos finan-
ceiros. Os serviços públicos, a previdência, as obras de infra-estrutura,
depois do desperdício da megalomania ficam agora paralisados. O se-
tor agrícola está sendo insanamente perturbado pela priorização ao
cumprimento dos absurdos compromissos externos, em função do que
se eliminam subsídios em áreas necessárias, orientam-se recursos para
produção de bens exportáveis, exportam-se produtos cuja demanda
interna depois requer importações a preços superiores aos obtidos
com sua exportação.

Mantida a atual política, as perspectivas dos próximos anos
são ainda mais graves que as apresentadas pelo quadro atual.

O futuro vislumbrado é de um aprofundamento ímpar da crise,
que aumenta a angústia dos economistas pela consciência que
têm, como profissionais da sua gravidade bem como a de todos os
outros cidadãos brasileiros, sujeitos às suas negativas conseqüências.

As discussões durante o Congresso nos permitiram prever que
o produto nacional continuará a se reduzir, o desemprego a se ampliar
e a inflação a persistir, apesar do elevadíssimo custo social da estraté-
gia recessiva utilizada.

Mantidas essas condições por mais alguns meses, a Nação brasi-
leira terá de arrastar as conseqüências da crise atual por longo perío-
do. A economia poderá levar décadas para poder recuperar um nível
de desenvolvimento que permita a satisfação das necessidades de sua
população.
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Diante da grave situação nacional, é fundamental iniciar, de
imediato, a reorientação da economia. Mas, é igualmente necessário,
um plano de emergência que permita evitar o desastre social, verda-
deiro genocídio, atualmente ocorrendo.

No entanto, não queremos seguir postura tecnocrática e autori-
tária de ditar receitas pretensamente únicas e acabadas para a socie-
dade. Enfatizamos, do nosso ponto de vista, que se faz necessário
avançar na consolidação da democracia plena como forma de
definir os rumos que a Nação brasileira deve seguir. Nesse sentido, é
fundamental a restauração da legitimidade e credibilidade pela via da
eleição direta para a Presidência da República.

AÇÕES EMERGENCIAIS

A adoção imediata de um programa de emergência para enfren-
tar a pauperização das massas urbanas e rurais se coloca como priori-
dade absoluta para evitar a instabilidade social e o retrocesso. Não se
trata de uma postura paternalista em relação ao desemprego, mas do
reconhecimento de uma situação crítica que tende à degenerescência
social.

Recomenda-se, nesse sentido, a criação de programas específi-
cos de trabalho rural de forma a proporcionar efetivas oportunidades
de emprego e condigna remuneração à população desempregada, bem
como a implantação imediata, ainda que inicial, do seguro desemprego
para os trabalhadores urbanos.

Um programa emergencial, dessa natureza, destinado a atender
imediatamente a cerca de cinco milhões de desempregados, através da
garantia de poder aquisitivo mínimo para a sua subsistência, pode ser
avaliado em uma soma de dois vírgula cinco trilhões de cruzeiros. Não
se pode argumentar ser impossível ou inviável encontrar soluções con-
venientes para o financiamento desse programa de emergência. A recei-
ta adicional a ser gerada pelas medidas tributárias casuísticas do Decre-
to Lei 2065 deve totalizar cerca de setecentos bilhões de cruzeiros em
1984, enquanto que a receita total do FINSOCIAL no próximo ano
deve se aproximar de um montante equivalente, a preços de hoje.
Assim, se apenas essas duas fontes de receita tributária fossem direta-
mente vinculadas a um programa emergencial do tipo aqui proposto,
já estaria viabilizado cerca de sessenta por cento de seu custo.
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A reativação do Fundo de Assistência ao Desempregado, com re-
cursos já existentes e que não estão sendo utilizados para seu objetivo,
viria a complementar parcela do custo desse programa. Os recursos adi-
cionais poderiam perfeitamente advir de outros remanejamentos nas
prioridades do gasto público e de aportes suplementares captados atra-
vés da dívida pública federal.

Ê necessário adotar com urgência programas que garantam o
abastecimento alimentar, evitando a generalização da fome que já atin-
ge amplos segmentos da população brasileira.

Esses programas precisam voltar-se, urgentemente, às classes de
mais baixa renda, tanto urbanas como rurais, nas quais o problema
já alcança proporções dramáticas. Devem também voltar-se para a pro-
dução agrícola, principalmente criando as condições para um
redirecionamento imediato da pauta de produtos, privilegiando a pro-
dução de alimentos básicos, desvinculando os preços do mercado inter-
no daqueles vigentes no mercado externo, condicionando as exporta-
ções ao abastecimento interno, formando estoques reguladores e
evitando a venda precipitada desses estoques com a intenção de obter
superavits comerciais.

Ë urgentemente necessário que as políticas agrícolas atuais, em-
bora criticáveis, ao inve^ de serem totalmente desarticuladas por exi-
gência dos acordos internacionais, sejam de pronto reativadas e
reformuladas, objetivando no curtíssimo prazo aumentar a oferta de
alimentos destinados ao abastecimento interno popular, evitando a já
previsível transformação da fome crônica em fome absoluta.

A QUESTÃO EXTERNA

Considera-se que a questão externa, representada pelas dificulda-
des cambiais brasileiras decorrente do excessivo endividamento exter-
no do País, caracteriza o principal ponto de estrangulamento da eco-
nomia.

Além disso, a dívida ameaça a soberania nacional na medida que
transfere ao exterior, especialmente ao FMI, a administração de nossa
economia, pairando sérios riscos de desnacionalização definitiva sobre
diversos setores, em especial o industrial e o financeiro.
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Para superar o impasse, conclui-se pela necessidade de romper
com a dependência ao capital financeiro internacional, suspendendo-se
temporariamente o pagamento dos juros e das amortizações da dívida
externa, através de uma moratória unilateral, necessária para iniciar
uma reorganização da situação cambial do País em condições condi-
zentes com os interesses básicos da população brasileira.

Como uma das políticas para superar eventuais dificuldades de
curto prazo nos campos energético e industrial, e como forma de
maior complementação econômica a longo prazo, vê-se também como
necessária, uma maior aproximação econômica e política com países
de economias complementares à nossa e/ou com países que enfrentam
problemas de endividamento similares ao nosso.

Está claro para nós que os riscos de represálias decorrentes da
insatisfação dos credores é inferior ao risco da manutenção do atual
rumo de negociação da dívida sob condições de uma represália perma-
nente sobre o nível de emprego e a dinâmica da economia.

Além disso, a estrutura produtiva brasileira tem condições de
superar reduções em recursos financeiros e compensando a possível
redução no fluxo de petróleo e de insumos industriais, através de po-
lítica energética e industrial mais racional e condizente com a reali-
dade de nossos recursos.

INFLAÇÃO E QUESTÃO FINANCEIRA E FISCAL

O patamar corrente da inflação já é, hoje, de trezentos por cento
ao ano. As dificuldades para rebaixar essa taxa são óbvias, no contexto
de um sistema de preços amplamente indexado e da recorrência de
choques realimentadores derivados das tarifas do setor público, dos
efeitos da crise cambial sobre os preços básicos de produtos primários
de exportação de matérias-primas e de combustíveis importados. Ade-
mais, o processo de propagação inflacionária tende a ser permanen-
temente acelerado pela elevada intensidade das atividades especulati-
vas, motivadas por expectativas instabilizadoras, diretamente propor-
cionais ao profundo descrédito das atuais autoridades econômicas.
Portanto, diante do caráter dominantemente financeiro, especulativo e
de falta de credibilidade que caracterizem as tensões inflacionárias em
curso, consideramos ridícula a idéia de atribuir o recrudescimento
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da inflação a um suposto "excesso" de gastos públicos e privados, ou
à realimentação provocada pelos "reajustes" salariais que, diga-se de
passagem, já vêm sendo efetuados sistematicamente abaixo dos índi-
ces reais de encarecimento da cesta básica de subsistência. Os níveis de
capacidade produtivda ociosa, industrial e agrícola, são elevadíssimos
e o déficit público vem sendo ampliado pela força de seu componente
financeiro, diretamente vinculado ao ritmo acelerado da desvaloriza-
ção cambial que infla, automaticamente, a dívida mobiliária federal.

Diante dessa constatação, impõe-se como tarefa urgente enfren-
tar a inflação. É indispensável desvincular completamente a dívida
pública da taxa de câmbio como pré-condição, seja para propiciar a
rebaixa imediata e substancial das taxas de juros, seja para poder ini-
ciar a política antiinflacionéria eficiente.

Essa providência permitiria, ademais, a enorme vantagem de re-
cuperar a flexibilidade no manejo da política cambial, de extrema uti-
lidade numa etapa de insolvência externa e diante da necessidade de
sustentar, de forma racional, o esforço exportador.

A taxa de câmbio deveria refletir apenas a realidade dos preços
dos produtos fundamentais em nosso comércio exterior (sejam de
importação ou de exportação), circunscrevendo-se ou minimizando-se
os seus impactos altistas sobre os preços dos bens e serviços essencial-
mente domésticos. Uma política antiinflacionária, para ser eficaz,
requererá também, como pressuposto, a restauração da credibilidade
das autoridades e dos próprios índices de preços. A reversão das ex-
pectativas aceleracionistas é essencial para que se possa iniciar um
processo gradual e cuidadoso de desindexação, que não ponha em ris-
co a estabilidade e a possibilidade de reformar o conjunto do Siste-
ma Financeiro, público e privado, cuja situação atual é visivelmente
pré-caótica.

O gradualismo e a harmonização das taxas de remuneração dos
diversos ativos financeiros, de conformidade com seus prazos de ma-
turidade, risco e grau de liquidez, devem presidir as medidas indis-
pensáveis de desindexação financeira ao mesmo tempo em que a
eqüidade social requer a negociação democrática de uma política de
rendas, através de um Congresso Nacional restaurado em suas prer-
rogativas e responsabilidades, seja do ponto de vista da política
antiinflacionária, seja do ângulo de distribuição eqüânime dos sacri-

238



fícios sociais. A fórmula de política salarial mais adequada é a da in-
trodução da escala móvel de reajustes, com o ajustamento automá-
tico do patamar de salários toda vez que o INPC acumulado atingir
uma certa porcentagem. Por conseguinte, para restaurar as condi-
ções mínimas de crescimento, com ordenação fiscal financeira e
reversão inflacionária, propõe-se reformas em duas áreas específi-
cas: uma reforma financeira e uma reforma tributária.

E imprescindível uma profunda reforma financeira, já que
hoje vivemos uma ciranda especulativa em que o circuito finan-
ceiro se encontra desvinculado da produção e atrelado às condi-
ções de nosso relacionamento com o exterior.

O primeiro passo dessa reforma é a desdolarização da eco-
nomia.

E preciso que o Banco Central se transforme em sujeito
da dívida externa, assumindo os passivos em dólar, tanto do
setor público quanto do setor privado, sem que isso redunde
em ganhos especulativos para os portadores de títulos com cláu-
sula de correção cambial.

Estar-se-ia, assim, desatrelando a dívida interna da variação
cambial recuperando a autonomia necessária à política cambial,
e eliminada a maior causa do déficit público, que é o serviço da
dívida interna e não o déficit das empresas estatais, comumente
divulgado.

O alardeado déficit das estatais é, no mínimo, falacioso, por-
que entre essas estão incluídos órgãos que prestam serviços não
remunerados, de natureza eminentemente pública.

E preciso ainda recuperar as funções de controle da política
monetária pelo Banco Central, com a separação de suas funções
de intermediação das suas funções de controle da liquidez e da
execução do orçamento monetário.

Ademais, é necessária uma coordenação do orçamento mo-
netário com o orçamento fiscal e o orçamento das estatais, para
que seja possível uma definição, devidamente aprovada pelo Con-
gresso Nacional, das prioridades de orientação da economia.

Nessa reforma deve-se incluir o revigoramento do Sistema
Financeiro da Habitação pela reavaliação das suas fontes de recei-
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ta, sem prejuízo de um redirecionamento dos seus objetivos, vi-
sando proporcionar maior oferta de moradias populares. Por fim,
é necessário desenvolver a intermediação financeira de longo pra-
zo e o mercado de capitais, visando à diminuição do grau de en-
dividamento da empresa nacional e ao suprimento de recursos a
projetos de investimento com maior prazo de maturação.

A reforma tributária é urgente e deverá ser processada em
termos de um amplo debate democrático, cuja pauta abranja pelo
menos os seguintes pontos: maior progressividade de um modo ge-
ral e maior tributação dos rendimentos e dos ganhos de capital; re-
dução ao máximo dos casuísmos nas isenções e incentivos; redu-
ção do hiato entre arrecadação potencial e efetiva; distribuição
mais equitativa das receitas pelos três níveis de governo, de modo a
otimizar o desempenho de suas funções nas respectivas áreas de atua-
ção; simplificação e seletividade dos tributos indiretos que propiciem
uma efetiva redução da incidência sobre bens e serviços essenciais à
subsistência; aplicação dos recursos tributários preferencialmente em
programas inadiáveis, tais como criação de empregos, alimentação
para a população de menor renda, ampliação dos serviços de educa-
ção, saúde, saneamento, habitação, etc.

A QUESTÃO SOCIAL

Os graves problemas que perpassam a sociedade brasileira têm
suas causas, em última instância, nas prioridades que nortearam o
desenvolvimento econômico do País, através de uma política des-
respeitosa dos interesses nacionais e desvinculadas dos anseios da
população. Nesse sentido, a questão agrária constitui um dos mais
graves problemas nacionais sendo a sua resolução, de forma ampla
e democrática, fundamental para a elevação dos padrêos de vida de
todos os brasileiros.

A concentração das terras vem, historicamente, prejudicando não
apenas os homens do campo dela desprovidos, ou com parcelas insufi-
cientes para o seu próprio sustento, mas também o conjunto da socie-
dade brasileira que vê limitada a oferta de produtos agropecuários em
virtude da improdutividade e da utilização especulativa das terras.
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Para sanar tal ordem de problemas, propõe-se a realização de uma
reforma agrária, massiva, regionalmente qualificada e sob controle dos
trabalhadores através de suas entidades representativas, associada a
uma revisão global da política agrícola nacional, objetivando eliminar
as distorções de há muito observadas no campo brasileiro, bem como
aumentar a oferta de produtos primários em geral. Essa revisão deve
incluir, necessariamente, a concessão de subsídios à produção agrícola,
de forma desconcentrada, permitindo o acesso a estes benefícios aos
pequenos e médios agricultores.

É necessária a taxação progressiva sobre as terras não utilizadas,
até o limite do seu valor, com o confisco como resultado final, em
casos de renitente especulação fundiária.

Tal política deve incluir um urgente desenvolvimento nas pesqui-
sas tecnológicas, voltando os esforços para busca de soluções nacio-
nais, independentes, e acessíveis aos pequenos produtores.

É necessária a adoção de formas de decidido apoio à produção,
comercialização e agroindustrialização cooperadas, capazes de incluir
no seu bojo os pequenos produtores, simplificando as cadeias de co-
mercialização e permitindo uma redução dos preços ao nível dos
consumidores, concomitantemente a uma elevação da rentabilidade
dos agricultores.

A questão social nas áreas urbanas é algo que transcende as pro-
posições emergenciais.

Do ponto de vista do emprego, a proposição já mencionada do
seguro-desemprego é algo permanente, já que se trata de um instru-
mento que harmoniza o desenvolvimento econômico.

Entretanto, o seguro-desemprego deve ser encarado dentro de
um conjunto de políticas sociais mais amplas, voltadas à garantia do
emprego a todos os membros da sociedade. A rapidez com que vem
se difundindo as novas tecnologias, principalmente a automação dos
processos produtivos, apresenta perspectivas desfavoráveis do lado da
geração do emprego, o que coloca para o Estado a necessidade de to-
mar para si a questão do emprego, através de políticas específicas
que permitam a crescente geração de novos postos de trabalho.

O problema da má distribuição da renda no Brasil deve ser colo-
cado como ponto central da política econômica. Parcela significativa
da população se encontra na faixa de remuneração abaixo do salário
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mínimo, o que caracteriza sua situação como de pobreza absoluta.
Em vista disso, os economistas reunidos neste Congressso propõem
a sua elevação um nível compatível com uma vida condigna. A par
disso, deve ser preservado o poder de compra dos salários de todos
os níveis, o que significa substituir a atual política salarial. Essa pro-
posta é coerente com as medidas que visam ao aumento da produção
agrícola e de outros bens de consumo das populações pobres.

Verifica-se que os problemas regionais de fundo estrutural, per-
manecem inalterados ao longo da história econômica do Brasil.

A rediscussão e o desenho de uma nova política de desenvolvi-
mento regional para o Brasil somente poderá apresentar melhores
resultados se conseguirmos, ao nível institucional, restabelecer o
princípio da descentralização, implícito no regime federativo.

É necessário que o País disponha de uma política de desenvol-
vimento regional, proposta a partir dos interesses locais de cada re-
gião e aprovada por um Congresso soberano. Isso permitirá que cada
Plano Regional deixe de ser instrumento de políticas específicas a
critério de tecnocratas e se volte para os reais interesses locais.

EPÍLOGO

Ficou claro, para os participantes do Congresso, a existência
ue uma lógica que explica as causas das manifestações da crise. Essa
lógica reside numa estrutura econômica desadaptada à realidade de
nossos recursos e às necessidades de nossa sociedade, decorrentes da
extremada submissão aos modelos e aos interesses do capital inter-
nacional. Entendemos que o problema da economia brasileira é a pró-
pria economia brasileira e que a superação de sua crise não poderá
ser realizada através de pacotes limitados mas somente através de uma
reorientação geral que aproveite a oportunidade criada pela consciên-
cia dos erros e pela dimensão da crise internacional. Trata-se de rede-
finir quais são as prioridades internas e reais da economia brasileira e
orientar o processo econômico para a dimensão exata de nosso mer-
cado e de nossos recursos, através de um planejamento que, respeitan-
do objetivos formulados democraticamente, coloque a técnica econô-
mica a serviço da sociedade brasileira.
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Nesse processo, nós economistas temos uma grande responsabi-
lidade, como técnicos e como cidadãos. Como cidadãos devemos par-
ticipar do processo político de definição das alternativs que se abrem
à sociedade brasileira.

Como profissionais devemos, sem preconceitos teóricos, formular
instrumentos técnicos que permitam viabilizar as alternativas escolhi-
das.

Curitiba, 18 de novembro de 1983.
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