
NOTAS

PLANO VERÃO: A ÚLTIMA CARTADA

O novo programa de estabilização económica, ou Plano Verão
como ficou mais conhecido, anunciado no dia 15 de janeiro, trouxe
modificações abrangentes no conjunto da economia brasileira e conse-
guiu mudar a rotina de todos os cidadãos.

O cruzado, com apenas três anos de vida e uma inflação acumula-
da em 5.783% foi extinto e criada uma nova moeda, o cruzado novo.

Mas, de novo mesmo, apenas a denominação da moeda nacional e
o instrumento utilizado para a implantação do choque que, desta vez,
foi a medida provisória em substituição ao decreto-lei extinto pela
Constituição.

O Plano Verão utiliza praticamente as mesmas estratégias dos ou-
tros dois programas econômicos do governo Sarney-Cruzado, de 1986,
e Plano Bresser, de 1987: congelamento de preços, salários e tarifas;
corte de despesas públicas; limitação de crédito; desvalorização cam-
bial, entre outras.

A diferença entre eles está na ênfase que as autoridades econó-
micas pretendem dar a cada um desses instrumentos,

O déficit público, apontado hoje por economistas de todas as
tendências como o principal responsável pela ameaça de uma hiperin-
fIação é o alvo prioritário do Plano Verão. Como medidas práticas para
a sua contenção, o governo anunciou a extinção de ministérios, demis-
são de funcionários e garante que só irá gastar aquilo que efetivamen-
te arrecadar. Congelou 50% das verbas destinadas ao custeio da má-
quina administrativa e proibiu os órgãos públicos de realizar qualquer
despesa sem prévia autorização do Tesouro Nacional. Além disso, o
governo promete não tomar dinheiro novo no mercado.

A execução dessas medidas é, sem dúvida, um dos maiores desa-
fios que os idealizadores do novo programa têm pela frente, haja vista
as fracassadas tentativas anteriores de se fazer uma reforma na má-
quina administrativa e de se conter os dispêndios públicos.

Mesmo sendo prematura qualquer avaliação dos resultados do
Plano Verão, já podemos ter algumas certezas. A primeira é a de que o
choque é uma medida provisória, de curto prazo e que não será eficaz
para reverter o processo inflacionário em curso. Mesmo que o conge-
lamento artificial de preços e salários aliado à desindexação produza
taxas de inflação baixíssimas, isso não significa que o caos econômico
esteja resolvido. A outra grande certeza é a de que, a se executarem
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efetivamente todas essas primeiras diretrizes fixadas pelo governo, o
Plano Verão poderá funcionar como o início de uma longa caminhada
na trilha da moralidade econômica e administrativa e proporcionar, no
futuro, dias mais tranqüilos para o cidadão brasileiro.

O QUE MUDOU COM O PLANO VERÃO

CADERNETAS DE POUPANÇA

Serão remuneradas em março e abril pela variação das LFTs (Le-
tras Financeiras do Tesouro) ou pela variação do IPC mais 0,5%, o ín-
dice que for maior.

A partir do mês de maio, volta a regra da variação do IPC mais
0,5%.

CONSÓRCIOS

O valor dos lances está limitado a 20% do preço dos bens, assim
como o pagamento antecipado de prestações.

Além disso, foram reduzidos pela metade os prazos de financia-
mento dos bens para os grupos de consórcio formados após o choque.
Os bens que eram financiados em 60 meses passaram para 30 meses;
os financiados em 50 meses, para 25; e os financiados em 25 passaram
para 12 meses.

CREDIÁRIO

As operações de crédito para compra de automóveis novos tive-
ram redução no prazo de 36 para 12 meses; para os carros usados de
24 para 8 meses

As demais compras a prazo deverão ser pagas em três meses.
A amortização mínima das dívidas contraídas através de cartão de

crédito foi aumentada de 25% para 50%.

ALUGUÉIS RESIDENCIAIS

Após o congelamento passam a ser reajustados pelo IPC, nas da-
tas estipuladas nos contratos. A correção do valor dos alugués deverá
observar, como referência, o IPC acumulado desde fevereiro de 1989.

ALUGUÉIS COMERCIAIS

Os valores vigentes em janeiro serão congelados Após o conge-
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lamento as regras do contrato voltam a valer, sendo que inquilino e
proprietário devem fixar outro índice de reajuste, uma vez que a OTN
foi extinta. Umas das opções é a substituição da OTN pelo IPC, que
mede a inflação.

CASA PRÓPRIA

Os reajustes das prestações continuarão sendo os mesmos dos
contratos. Quem tem contrato com base na equivalência salarial, con-
tinua tendo sua prestação reajustada de acordo com a variação do sa-
lário, que ainda será definido, para vigorar após o congelamento.

Quanto ao saldo devedor, será reajustado pelo mesmo índice da
caderneta de poupança. Com isso, este terá uma correção bastante al-
ta, enquanto a prestação terá um reajuste bem menor, já que os salá-
rios estão congelados, o que provocará o aumento do resíduo no final
do contrato.

OTN

A Obrigação do Tesouro Nacional, principal instrumento de cap-
tação de recursos do Tesouro, a base de cálculo da correção monetária
foi extinta.

Novos indexadores podem ser livremente pactuados, obedecendo
a duas regras: o prazo de indexação não pode ser inferior a três meses
e o piso salaria '1e a moeda estrangeira não podem ser utilizadas como
i ndexado r.

SALÁRIOS

Os critérios e a periodicidade dos reajustes salariais, após o con-
gelamento, ainda serão definidos em projeto de lei, a ser enviado ao
Congresso Nacional.

Está proibida a concessão de reposição salarial baseada em índi-
ces de preços anteriores a fevereiro de 1989, por Tribunais Regionais
de Trabalho e pelo Tribunal Superior do Trabalho. Só a negociação
coletiva, ou seja, sem a interferência da justiça trabalhista, poderá de-
volver aos salários as perdas passadas.

Para o funcionalismo público já está definida a política salarial
que irá vigorar após o congelamento: os reajustes serão feitos na ms-
ma proporção do aumento da receita do governo, respeitado o limite
constitucional de 65% da receita para despesa com pessoal.

.
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