
DOIS ANOS DE CRUZADO

Em 28 de fevereiro último o cruzado completou 2 anos. O Plano
foi, na realidade, o conjunto mais ousado de medidas econômicas já
adotado no país. Provocou uma verdadeira revolução em nossa eco-
nomia. De fato, para sermos mais fiéis aos acontecimentos, o Plano
Cruzado foi mais que isso: provocou euforia, mobilização popular e al-
tos índices de popularidade do governo e do PMDB - este colhendo
quase que a unamidade nacional nas eleições de novembro de 1986.

Entretanto, passsados aqueles momentos extraordinários, o que
restou do Plano Cruzado foi uma enorme frustação. O sonho de uma
inflação igual à da Suiça esvaiu-se, a ciranda financeira e a especula-
ção retornaram e a inflação demonstra fôlego monstruoso. Em seu se-
gundo aniversário, o Cruzado acumula uma inflação de 682,52%. Só
para exemplificar: Cz$ 1.000,00 de 28.02.86 equivalem, dois anos de-
pois, a exatos Cz$ 127,79, arredondando-se a inflação de fevereiro
(17,96%) para 18%.

Hoje, a simples menção a um "congelamento de preços" ou a um
"novo choque heterodoxo" provoca verdadeiro pânico nos empresá-
rios e desconfiança entre os trabalhadores. Aos economistas das mais
diversas orientações restou uma certeza: o choque com congelamento
e desindexação não é uma maneira mágica e definitiva de enfrentar
a inflação. O sucesso da intervenção depende da administração de
"medidas ortodoxas", principalmente o combate ao déficit público.

A luz da experiência, tanto os mentores intelectuais do cruzado,
como o economista Francisco Lopes, quanto seus críticos mais Contun-
dentes, como o prof. Mário Henrique Simonsen, concordam com que a
solução do déficit é uma das pré-condições fundamentais para o êxito
de qualquer iniciativa na esfera econômica. Uma das causas do fracas-
so do Cruzado residiu justamente aí. Ao invés de conter o déficit, o
Plano expandiu os gastos do governo, que, associado ao aumento dos
salários reais, estimulou euforicamente o consumo, levando o país ao
desabastecimento e às novas pressões inflacionárias.

Porém, para enfrentar o déficit, é insuficiente a concordância en-
tre diversas vertentes econômicas. Se dependesse apenas de consenso
acadêmico, a solução do problema seria menos complicada. Controlar
os gastos das estatais e racionalizar as despesas com pessoal não são
medidas, entre outras, fáceis de serem adotadas. Exigem determinação
política, credibilidade pública e seriedade no Governo.
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