
FMI: CARTAS NAMESA (

O Brasil tem sete cartas de intenções - no cumpridas - com
o FMI, e uma oitava em fase de elaboracâ'o. Com a transferência das
decisões sobre economia para o Palácio do Planalto, mais precisa-
mente para o gabinete do Prof. Luis Paulo Rosemberg, o governo
pretende adotar uma linguagem única nas negociações com o FMI.
Até recentemente, os Ministérios da Fazenda e do Planejamento vi-
nham tentando, cada um por seu lado, fazer prevalecer, sem êxito,
o respectivo ponto de vista na questão da dívida externa.

120



O Brasil deve pagar este ano Cr$45,3 bilhões ao Fundo e a
banqueiros particulares. O acordo com o FMI permitirá a "rolagem"
desse débito. Também está condicionada ao acordo a manutenção de
créditos comerciais e de depósitos interbancários a serem renovados
pelos bancos estrangeiros, em 31 de agosto.

O FMI exige o de costume: corte de subsídios, eliminação do
déficit público e controle da base monetária. Para atendê-lo, o gover-
no Sarney teria que impor uma recessão ao país. Isso, por enquanto,
parece fora de cogitação. A saída, portanto, não deverá ser diferente
da adotada nas cartas anteriores: a missão técnica procura "vender'
seus números ao Fundo, mas os dois lados sabem que as metas não
serão cumpridas, como não o foram nas outras vezes.

O INDICADOR reproduz, neste número, o resumo das oito
cartas de intenções, apresentado pela "Folha de São Paulo" de
21.07.85.

1 —JANEIRO DE 1983

As autoridades da área econômica do governo Figueiredo se
comprometem a adotar um novo programa para a redução das dívi-
das externa e interna. Solicitam, em contrapartida, acesso aos recur-
sos do Fundo Monetário Internacional, apoio dos bancos comerciais
e de organismos internacionais além de governos das nações desenvol-
vidas.

a mais extensa das cartas de intenções elaboradas no gover-
no anterior. Através dela o Brasil se comprometeu - mas na maioria
das vezes não cumpriu - a expandir as exportações através de uma
política cambial adequada, mas mantendo a sistemática habitual de
minidesvalorizaçõeS da moeda (pouco mais de um mês após, reali-
zou uma maxidesvalorização, que acabou gerando uma nova carta de
intenções); apoiar a agricultura (buscando a produtividade); estimu-
lar os investimentos do setor industrial; aplicar uma política salarial
destinada a ampliar a oferta de emprego; implantar uma política de
preços dirigida ao crescimento da produão; corrigir os preços do pe-
tróleo em bases reais; eliminar subsídios ao trigo e ao açúcar; corrigir
os preços do aço, as tarifas de serviços públicos para eliminar o
déficit das estatais; eliminar incentivos fiscais (com exceção dos diri-
gidos ao Norte e Nordeste), manter a austeridade no que diz respeito
aos gastos públicos, reduzir o número de empresas do governo; au-
mentar as taxas de juros à agricultura (preservando o pequeno agri-
cultor); liberalizar o sistema financeiro; prorrogar o crédito-prêmio
às exportações até abril de 1985; reduzir as restrições às importações;
promover a liberalização das restrições cambiais, que impedem a
remessa para o Exterior de recursos provenientes de royalties e pres-
tação de assistência técnica por empresas estrangeiras; e limitar o au-
mento líquido do endividamento externo.
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- FEVEREIRO DE 1983

A segunda Carta de Intenções enviada ao FMI corrige as me-
tas estabelecidas pelo documento anterior, em razão do primeiro (de
uma série) descumprimento dos compromissos assumidos antes. Em-
bora as autoridades monetárias tivessem declarado que manteriam
a politica de mini-desvalorizações do cruzeiro, em 18 de fevereiro
promoveram uma maxi-desvalorização de 20% da moeda. Na mes-
ma oportunidade as autoridades se comprometeram a modificar a
política salarial, com o objetivo de conter as despesas públicas, já
que seriam os salários dos empregados nas empresas do governo que
mais efeitos negativos promoveriam sobre o orçamento da União. A
disposição de alterar a legislação salarial acabou resultando na lei
2.065 de junho daquele, instituído após a recusa, pelo Congresso, de
aprovar a de número 2.045, que limitava, sem qualquer escalonamen-
tos, os reajustes salariais a 80% do 1 NPC.

3a —SETEMBRO DE 1983

O novo documento elaborado pelo Brasil não chegou sequer a
ser apreciado pelo Conselho Diretor do FMI, pois estava fundamen-
tado em cálculos e metas que, já se sabia de antemão, não poderiam
ser cumpridas pela não aprovação, pelo Congresso, do decreto-lei
salarial 2.045. Mais uma vez as autoridades se comprometiam a eli-
minar as restrições às remessas de lucros ao Exterior pelas empresas
estrangeiras e ao pagamento de royalties e taxas a título de prestação
de assistência técnica (uma antiga aspiração das multinacionais). Es-
tabeleceu como meta uma inflação maior do que a prevista anterior-
mente (125, ao ano, ao invés de 100%). Alterou também o nível do
déficit público (de Cr$8,8 trilhões para Cr$ 18,5 trilhões). Naquela
carta as autoridades informaram uue o PIB - Produto Interno Bru-
to - não iria mais crescer no período os 3,5% prometidos antes, mas
que se manteria sem expansão (com taxa zero).

Ao mesmo tempo, comunicou que o superávit comercial do
ano chegaria aos US$ 6 bilhões e que, no ano seguinte, chegaria a
US$9 bilhões. Revelou ainda que as taxas de juros nos financiamen-
tos às exportações seriam reajustadas para 60% ao ano, ao invés dos
40°c estabelecidos anteriormente. Na área bancária, seria elevado o
depósito compulsório em cinco pontos percentuais para os depósitos
à vista e a prazo.

4 -NOVEMBRO DE 1983

A distância entre os termos da 3 Carta de Intenções e a reali-
dade levou à necessidade de apresentar mais um documento oficial,
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desta vez fundamentado nos efeitos da legislação salarial em vigor,
que representava um ônus adicional às empresas do governo, em
relação à política salarial proposta e negada pelo Congresso. Para neu-
tralizar essa mudança nos planos, as autoridades monetárias se com-
prometeram a imprimir uma maior austeridade, modificando as me-
tas da economia. Com isso, a expansão monetária foi reduzida de
bO ox, para 50% para 1984 e o déficit operacional dos gastos públicos
foram reduzidos com corte nos subsídios. Os termos da nova Carta
permitiram uma maior adesão dos bancos internacionais ao emprésti-
mo Jumbo, que previa a liberação de US$ 6,5 bilhões, nunca atingi-
dos.

5 - MARÇO DE 1984

O documento enviado ao FMI é apenas descritivo. O governo
procura justificar os estouros ocorridos no período anterior, deixan-
do as metas estabelecidas cinco meses antes muito aquém do preten-
dido. Numa tentativa de remediar tamanho desastre, as autoridades
se comprometeram a atingir um superávit nas contas externas de
US$1 bilhão, tentando assim fortalecer o balanço de pagamentos.
Declararam ainda na ocasião que seria mantido o arrocho crediti'cio,
para que fosse cumprida a meta de 50% da expansão da base monetá-
ria e dos meios de pagamentos.

6 —SETEMBRO DE 1984

A expansão da base monetária, que deveria ficar em 50%,
se encontrava àquela altura em 140% (considerando os últimos 12
meses). Por isso, as autoridades monetárias brasileiras solicitavam
através do novo documento, a correção do percentual, garantindo
que a expansao da base monetária não ultrapassaria 95% até o final
daquele ano. Aproveitou a oportunidade para propor uma reforma
bancária e para garantir aos credores que a inflação interna não ul-
trapassaria 194%. Mais uma vez, foi assumido o compromissos de
que os subsidios ao trigo seriam zerados até o final do ano. Os esti-
mulos às exportações também foram condenados à extinção gradual
naquele momento, o que efetivamente acabou ocorrendo na sua to-
talidade no início de 1985.

- JANEIRO DE 1985

Já em final de governo, as autoridades monetárias se compro-
meteram a se conter dentro de limites que nunca lhes seriam cobra-
dos De acordo com o documento enviado ao FMI, a inflação média
anual neste ano não deveria ultrapassar a 170% e a final, a 120%.
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Foi também assumido o compromisso de conter a expansão da base
monetária em 60% e de consultar os técnicos do FMI sempre antes
que tivesse de ser mudada. O endividamento do setor público foi cal-
culado em Cr$70 trilhões até junho e o orçamento foi apertado a
ponto de eliminar qualquer possibilidade de investimento pelas esta-
tais. Estas, se tivessem lucro, teriam de transfer(-los integralmente
para a União. O governo anterior se comprometeu ainda, perante o
FMI, a enviar mensalmente as metas de desempenho econômico, o
que era feito antes trimestralmente. O déficit no balanço de paga-
mentos em 1985 não poderia ficar além dos US$ 400 milhões negati-
vos até março e em US$ 200 milhões até junho.

- EM FASE DE ELABORAÇÃO

Mesmo com nova equipe no poder,o Brasil mantém sua postu-
ra de oferecer, ou, ao menos, de prometer resultados substanciais ao
FMI. As autoridades que estão negociando com os técnicos daquele
órgão internacional pretendem zerar o déficit público operacional
de Cr$50,7 trilhões previsto para este ano e ainda obter superávit
de Cr$5,7 trilhões. Para isso, governadores e prefeitos terão de abrir
mão dos recursos que teriam a receber. O governo deverá propor
mais: corte de Cr$ 19,6 trilhões no orçamento das estatais, aumento
da receita dessas empresas, de Cr$5 trilhões, com a recomposição
dos preços e tarifas dos serviços públicos; economia forçada de Cr$
13,7 trilhões no caixa do Tesouro Nacinal, retardando para 1986 os
recursos previstos para este ano. A reversão do déficit da previdência
também compõe o elenco de metas, o que poderá ser parcialmente
alcançado com a antecipação dos prazos do recolhimento das contri-
buições. E ainda: aumento da receita tributária em Cr$ 16,2 trilhões,
comas medidas já anunciadas: redução nas despesas de Cr$ 1 ,7 trilhões,
com a redução do ritmo das contratações; eliminação do déficit dos
Estados e Munici'pios e possível adiamento para janeiro da liberação
de recursos e redução de Cr$ 3 trilhões nas aplicações do Banco do
Brasil.


