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-Economia-

Decisão da Constituinte pode 
parar a negociação da divida 

Ao adotar uma posição nacionalista em 
relação ao capital estrangeiro, a 

Constituinte provocou uma reação negativa 

REALI JÚNIOR 
Nosso correspondente 

PARIS — As limitações decidi
das pela Constituinte ao capital es
trangeiro, principalmente para a ex
ploração das riquezas minerais no 
subsolo brasileiro, poderão ter re
percussões extremamente negati
vas para o governo, paralisando a 
negociação da dívida externa e afu
gentando investidores. Essa é a opi
nião dos meios financeiros euro
peus, manifestada ontem através 
do jornal económico La Tribune de 
L' Expansion, editado em Paris. O 
diário especializado francês afirma 
que essa decisão não poderia ter 
ocorrido em pior ocasião para o mi
nistro Maflson da Nóbrega, no mo
mento em que ele se preparava para 
negociar um acordo com o FMI. 

Ainda segundo os meios financei
ros, essa decisão poderá também 
paralisar, pelo menos temporaria
mente, a conversão da dívida em 
investimentos, o que vinha sendo 
feito com êxito e cuja tendência era 
se ampliar. 

A partir de agora, não será mais 
suficiente a empresa estrangeira ter 
sede no Brasil e um estatuto jurídi
co local, como era antes e ainda con
tinua sendo em países europeus, in
clusive a França. Daqui para frente 
será indispensável que os dirigentes 
que possuem a maioria do capital 
detenham, de direito e de fato, a 
direção da empresa. Isso acaba com 
os chamados "testas-de-ferro". Ou
tra disposição que poderá provocar 
certos atrasos económicos é a que 
trata dos investimentos em áreas de 
tecnologia mais avançada, onde só 

poderão intervir empresas de Capi
tal nacional. Ontem, em Paris, seto-
res econômico-financeiros mais pró
ximos ao Brasil, isto é, acostuma
dos a trabalhar com empresas e 
bancos brasileiros, não escondiam 
um certo ceticismo, acreditando 
que, numa primeira fase, os investi
dores poderão ser desestimulados, 
pelo menos até adquirirem uma cer
ta confiança na nova legislação 
complementar. Ou, como afirmam 
alguns, no famoso "jeitinho" que es
se país costuma encontrar para con
tornar as dificuldades. 

A proibição de novos "contratos 
de risco" de petróleo talvez seja o 
ponto que causou maior estranheza 
junto a essas áreas. Isso porque es
ses contratos previam a divisão en
tre o Estado e as empresas em caso 
de descoberta de jazidas, mas todas 
as despesas, em caso de fracasso, 
corriam por conta das empresas es
trangeiras. Ora, esse tipo de contra
to não mais poderá ser celebrado, só 
permanecendo aberta aos estran
geiros a possibilidade de distribui
ção dos derivados de petróleo. O fa

to de o presidente José Sarney ter 
protestado não parece ter diminuí
do o relativo ceticismo dòs investi
dores estrangeiros, que lembram a 
sua relativa influência politica 
atual junto ao Congresso, em razão 
da multiplicação de casos de cor
rupção que estão enlameando seu 
governo. 

Alguns especialistas lembram 
também que a riqueza do subsolo 
brasileiro está diretamente ligada à 
falta de experiência do País na área 
de prospecção mineral, exceção do 
petróleo. Segundo alguns observa
dores, só os "garimpeiros" possuem 
essa experiência, mesmo utilizando 
ainda métodos artesanais. O poten
cial brasileiro, se bem explorado, 
poderia render o equivalente que o 
País arrecada com as exportações 
de café, cacau ou soja. Não se pode 
esquecer que além de primeiro pro
dutor de ferro do mundo, o Brasil é 
também um fornecedor importante 
de bauxita, manganês e estanho, 
sendo ainda um grande exportador 
de nióbio, inclusive para a URSS. 


