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FERNANDO GASPARIAN 

O Brasil atravessa uma conjun
tura econômica difícil. Como 
sempre sucede nessas ocasi-

t ões, agitam-se os aproveitadores da 
crise. Seu núcleo principal é forma
do por aqueles cujos interesses 
espúrios foram colocados em cheque 
pela nova Constituição. Isto é, pelos 
que têm a perder com a regulamen
tação dos juros, com a democratiza-

- ção do direito de greve, com a 
proteção às gestantes, com o dificul-

; tamento das demissões arbitrárias e 
1 assim por diante. 

Em função da crise surgiu no país 
mal disfarçada manobra no sentido 

/ de desmoralizar a Constituição é, 
muito especialmente, os dispositivos 

, de sentido social que constituem sua 
j característica mais importante. 

A tentativa de estabelecer uma 
{ ligação entre as novas normas 
••'. constitucionais e a crise constitui um 

completo absurdo. A situação pre
sente de uma inflação de três 
dígitos, que ameaça escapar de 
controle, de uma economia parais 
sada e de uma nunca vista concen
tração de renda, constitui herança 
direta de um período dominado por 
constituição outorgada e antidemo-

1 crática que impedia fossem chama
dos à responsabilidade os que esta-

\ vam conduzindo o país, a largos 

passos, em direção ao presente caos 
_econômico e social. 

O primeiro choque do petróleo, de 
1974, jamais recebeu um tratamento 
adequado. Em todo o mundo a 
resposta à situação foi uma política 
de austeridade. No Brasil preferiu-
se o comportamento do estróina que, 
diante de dificuldades financeiras, 
evita o sacrifício dos seus padrões de 
vida, através de um endividamento 
irresponsável. Foi isso que fizemos e 
o segundo choque do petróleo apenas 
veio apressar uma crise que deveria, 
ocorrer mais cedo ou mais tarde. 

Outra vez, nesse momento, pre
dominou a irresponsabilidade. t Re-' 
corremos ao FMI que nos impôs 
grave crise econômica, com um PIB 
por habitante declinando pela pri
meira vez neste século. As receitas 
daquele organismo internacional são 
usualmente condenadas porque 
combatem a inflação através da 
recessão. Os dirigentes da nossa 
economia conseguiram, contudo, al
go inaudito através do sistema de 
fazer pela metade o que prometiam 
ao FMI: lançaram o país numa 
profunda recessão sem quaisquer 
ganhos em matéria de controle do 
surto inflacionário. 

A estagnação presente da econo

mia brasileira que se prolonga desde 
1980, a parada dos investimentos, 
resultante da combinação de juros 
reais de 30% a 60% a.a. e de uma 
poupança de 17% do PIB (contra a 
necessidade efetiva de 23%, a infla
ção que, anualizada, já passou de 
1.000% a.a., a concentração de renda 
e a proletarização da classe média 
são corolários diretos dos erros 
cometidos no regime militar e muito 
particularmente durante a gestão 
dos seus dois últimos presidentes. E, 
espantosamente, os homens que vêm 
a público nos propor soluções são os 
senhores Mario Henrique Simonsen 
e Antônio Delfim Netto, ou seja, os 
responsáveis principais por essa 
mesma gestão. 

Acena-se com a ameaça da hipe
rinflação. Pior ainda, aponta-se a 
hiperinflação com o remédio, ale
gando-se que apenas em função dos 
sacrifícios por ela impostos será 
possível conseguir a aceitação, pelo 
país, das duras medidas que dizem 
seriam necessárias. Subliminarmen-
té se insinua que estas não poderão 
deixar de se estender ao corte de 
certos dispositivos constitucionais. A 
manobra é tão evidente que chega a 
ser ingênua. 

Porque a hiperinflação é necessá
ria se na Argentina uma elevação de 
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preços de 27%, em agosto último, foi 
reduzida para menos de 12% no mês 
seguinte, esperando-se uma taxa de 
8% para outubro e de 4%, até o mês 
de março? Seremos porventura me
nos competentes que nossos irmãos 
doSul? 

Alega-se que as reivindicações 
salariais, apoiadas em greves, esca
param ao controle. Mas não visam 
elas simplesmente a reposição de 
perdas passadas? Porque não aten
dê-las reduzindo, por exemplo, a 
participação do setor financeiro no 
PIB ou suspendendo o pagamento 
dos juros absurdos da dívida exter
na, e a conversão da dívida em 
investimentos? 

A hora que atravessamos é, sem 
dúvida, grave. Nada existe, todavia, 
que não possa ser contornado com 
decisão e patriotismo. O certo é que 
hão estão capacitados, técnica óu 
eticamente, para solucionar nossos 
problemas aqueles que os criaram 
no período militar. E nem a solução 
pode ser tentada em prejuízo da 
mais democrática das constituições 
brasileiras. 
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