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Reformas estão adiadas
Os projetos de modernização aguardam o programa

econômico de Itamar Franco, que pode ter por base teses
des envolvimentistas e nacionalistas

Valéria Ferreira de Paula *

A

economia brasileira encontra-se, neste se-
gundo semestre de 92. em situação de
crise recessiva e inflação alta, por força da
política pouco intervencionista do minis-

tro Marcflio, pautada nos rígidos princípios mone-
taristas do M.

Com a crise política ligada ao processo de
:Fnj)ewhmenr do presidente, os projetos de refor-
mas estruturais foi-am adiados ou, sem apoio políti-
co, vêm sendo mantidos em banho-maria no Con-
gresso. É o caso da emenda de reforma fiscal (ciii-
butida no chamado "emendão"), que modifica 37
artigos da Constituição e que pretende implemen-
tar, entre outras, as seguintes mudanças:

1)alteração da atual estrutura tributária. redu-
zindo-se os atuais 22 impostos a apenas dez, assim
distribuídos segundo a competência:

- União: imposto de renda: imposto seletivo:
imposto sobre transações financeiras; imposto so-
bre ativos: imposto sobre comércio exterior e con-
tribuição à previdência social:

- Estados: imposto sobre propriedade de veícu-
los automotores (1 PVA) e. a partir de 1995, imposto
sobre Valor Agregado (I VA),

- Municípios: imposto sobre propriedade ter-
ritorial urbana (IPTtJ) e rural (ITR);

2) aposentadoria aos quarenta anos de serviço
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ou aos 65 anos de idade, desde que com vinte anos de
contribuição:

3) fim da estabilidade no emprego. exceto para
servidores públicos corri no mínimo dez anos de
exercício:

4) os sindicatos perdem os direitos adquiridos
na Constituição de 88:

5) fim do Ensino Público Gratuito, permane-
cendo, porém, a obrigação legal de aplicarem-se
118% do Orçamento Fiscal na Educação. As Univer-
sidades terão autonomia financeira, que será esten-
dida a outros órgãos de pesquisa:

6) as decisões do Supremo Tribunal Federal
terão efeito vinculante para as instâncias inferiores,
acarretando o fim da "indústria de liminares":

7) os Estados não poderão emitir títulos da
dívida pública, exceto para financiar a rolagem da
dívida interna, mobiliária etc.

Segundo o Governo, estas iniciativas teriam
COifiO conseqüência modificar a natureza da base
tributária do país (incorporando-Se mais pessoas
físicas e jurídicas ao universo fiscal), reduzir as
contribuições sociais das empresas, aumentar a for-
malização da economia e a capacidade tributária da
União, reduzir gastos do Tesouro e despesas previ-
denciái-ias, entre outros. Tudo isso propiciaria uni
seperávit de 3 a 3.5 qc do PIB, a redução das taxas
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reais de juros e a retomada do crescimento econômi-
co.

Este seria um dos pilares da estratégia anti-
inflacionária do Governo e peça fundamental do
acordo com o FMI para a renegociação da dívida
externa do país.

É unânime a idéia de que uma política fiscal
austera é indispensável para o êxito de qualquer
programa de estabilização. Mas sua execução de-
pende do consenso da sociedade em relação ao tama-
nho do Estado e da aceitação, pelos contribuintes, da
repartição da carga tributária entre as diversas cama-
das sociais. Com a crise política, este consenso e esta
aceitação ficam suspensos.

À medida que a inflação vai se mostrando imune
à terapia ortodoxa, outro tema econômico voltou às
discussões nacionais: a dolarização da economia, tal
como ocorreu na Argentina.

Basicamente, as correntes que defendem tal me-
dida pregam a paridade cambial (em termos nomi-
nais) com o dólar, lastreando-se a nova moeda com
reservas cambiais suficientes para assegurar sua con-
verti bi 1 idade.

"Dolarização" significa que o Banco Central
garante aos detentores de moeda nacional a sua livre
troca pelo dólar - à taxa de câmbio vigente. Esta,
contudo, é mantida fixa por lei (no caso argentino, em
um peso por dólar). Argumenta-se que com tal me-
dida a inflação vai mais rapidamente para um patamar
inferior e a economia é reativada.

Na Argentina, grande parte dos contratos e preços
já usavam como referência o dólar. A fixação do
câmbio teve forte impacto sobre a inflação por esta-
bilizar os custos salariais e os preços de bens e
serviços, principalmente nos setores expostos à com -
petição internacional.

Técnicos do Governo e economistas de dife-
rentes orientações argumentam que a dolarização
não seria possível em nosso país por falta de reservas

suficientes em moeda forte e de superávit operacio-
nal das contas públicas. Além disso, a dolarização
requer também abertura da economia e flexibilidade
de preços internos em níveis superiores aos hoje
existentes. De imediato, tal medida implicaria uma
rápida sobrevalorização cambial, que teria que ser
sustentada pela entrada de capitais externos e por
uma política de juros elevados. As conseqüências
poderiam ser desastrosas: aumento das dívidas inter-
na e externa. fragilização de muitos setores daecono-
mia e retorno da inflação.

Para a maioria dos especialistas, o Governo deve
perseverar nas reformas estruturais, reduzindo o dé-
ficit público e desregulamentando a economia. Estes
são pontos de reformas que demandam tempo, paciên-
cia e apoio político.

No Governo CoIlor, essas reformas foram adia-
das, o que é grave, pois a manutenção da política de
juros reais altos é inviável a médio prazo. O Estado
não tem capacidade fiscal para arcar com um serviço
da Dívida Pública continuamente aumentado por
juros 1-cais acima de 20Ç"c ao ano.

A situação fica mais nebulosa com a aprovação
do impeat-Ilnu'nr. Com Itamar Franco na presidência
da República, provavelmente suas idéias econômicas
serão diferentes das do ministro Marcílio e é possível
que seu programa econômico tenha por base as teses
desenvolvimentistas, cujo vértice é o nacionalismo
econômico como caminho da auto-suficiência tecno-
lógica. Com esse programa, há o risco de se confi-
gurar um quadro com perspectiva dificuldades tia
execução dos acordos já firmados com o FMl e o
clube de Paris queda no nível de reservas internac-
ionais revisão do processo de privatização e do pro-
grama de abertura econômica e ajuste fiscal menor
que o requerido pela situação econômica.

*) Economista e COtlSUlrOflI do Dt'/)(IrtaFII('llt() de Con-
sultora e Pesquisa daAsse#nh/eia Legislativa do Estado
de Minas Gerais.
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