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Quem cria expectativas negativas 
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As vezes, aparece um novo Arqui
medes no Executivo, gritando Heure-
ca! Acontece, porém, que existe uma 
grande diferença entre o sábio de Sira
cusa e os professores que deram um nó 
na economia brasileira: o grego sabia 
de fato o que estava fazendo, ao passo 
que os economistas de plantão vivem 
descobrindo coisas velhas, tão antigas 
que delas se pode dizer, como na ane
dota, que foram encontradas no sarcó
fago da múmia de Ramsés II. 

A descoberta mais recente feita em 
Brasília é que a expectativa da infla
ção gera inflação — em outras pala
vras, os agentes económicos, que so
mos todos e cada um de nós, são seres 
racionais capazes de antecipar as con
sequências econômico-financeiras do 
déficit público e das políticas salarial, 
monetária e cambial do governo, agin
do de acordo com a circunstancia. A 
teoria da antecipação racional dos 
comportamentos económicos não é tão 
nova que possa ser apresentada como 
explicação causal para os 7% de infla
ção em dezembro e a taxa, ainda des
conhecida, de janeiro. A antecipação, 
funcionando como elemento compo
nente da inflação, não é causa, mas 
consequência da capacidade que os ci
dadãos têm de analisar os atos gover
namentais. Afinal, num fim de século 
em que o mundo já é definido como 
"aldeia global", seria estranho que 
diante de sucessivas demonstrações de 
incapacidade em conduzir a economia 
os agentes económicos se comportas
sem como anjos ou teólogos bizantinos 
e não cuidassem de defender seu patri
mónio contra as políticas que o gover
no põe em prática, mas sobretudo con
tra aquelas que deixa de realizar. 

Talvez mais importante do que 
apontar a expectativa inflacionária co
mo componente da inflação futura se
ria os especialistas do Executivo se 
preocuparem em saber que fatos ge
ram expectativas tão negativas a pon
to de preocupar o ministro do Exército. 
Afinal, já se fala abertamente em um 
Plano Cruzado m; assim sendo, é nor
mal que o mercado se acautele, pois 
sentiu que o resultado dos anteriores 
(exceto o primeiro mês de euforia do 
Cruzado I) foi a desorganização da eco

nomia e a recente escalada inflacioná
ria, espelhadas nas anormalmente al
tas taxas de juro, que apenas refletem 
a expectativa de grande inflação para 
este mês e do déficit público elevado. 

Se se dedicassem a pesquisar quais 
os fatores geradores de expectativas 
tão ruins, os professores de economia 
lotados no Executivo veriam com pe
sar que é o reconhecimento, que se ge
neraliza pela sociedade, de que nem 
eles nem o presidente da República sa
bem mais para onde ir. Basta ler os 
jornais, até mesmo aqueles em que se 
evidencia grande simpatia pelos atos 
do Executivo, para perceber que a ad
ministração econômico-financeira está 
emperrada e que o governo está para
do. Pior ainda, que o Executivo não 
toma decisões porque está profunda
mente dividido, o Planejamento dese
jando ir por um caminho, a Fazenda 
por outro, o Trabalho sem saber o que 
fazer. O pior de tudo é que, observando 
os dois ministros de sua confiança de
fender posições antagónicas, o presi
dente da República decide que se ou
çam os governadores eleitos, que, de
pois de emitir abalizada opinião sobre 
tudo, serão recebidos para jantar ínti
mo, ao qual, parece, estará presente o 
procônsul Guimarães. 

Que investidor, perguntamos, pe
queno, médio ou grande, não avaliará o 
aumento do risco que corre em situa
ção como essa, em que os interesses 
políticos dos governadores (mais di
nheiro da União e menos palavras so
bre contenção de gastos) e os do presi
dente da República em ver conservado 
seu mandato de seis anos prevalecem 
sobre decisões técnicas? Quando, fa
zendo política e demonstrando clara
mente suas divergências internas, o go
verno cria expectativas negativas, é 
apenas natural que elas se reflitam so
bre o mercado. Isso era o que ensinava 
a velha doutrina — agora, com o senti
do negativo que lhe emprestam as au
toridades de Brasília, a expectativa 
continua tendo idênticos efeitos, con
tudo perversos. Quer dizer, os homens 
de Brasília julgam que se os investido
res e os empresários não fizessem ante
cipações racionais sobre o comporta
mento do déficit público, das políticas 
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salarial, monetária e cambial, e até 
mesmo da crise institucional que co
meça a delinear-se em torno do proble-, 
ma do mandato, não haveria inflação. 
Trocado em miúdos, os homens de Bra
sília querem que os brasileiros não se- -
jam racionais para que não haja in
flação... 

Convenhamos que é demais o Exe
cutivo ter ministros capazes de expli-. 
car sua incapacidade de contornar a 
crise com descobertas como essa da 
"expectativa". O que o presidente da 
República — preocupado em agradar t 
aos militares, dando-lhes o 13° salário, 
e os terreiros de umbanda, garantindo-
lhes que não serão fechados — deveria 
ter em mente é que o clima de descon
fiança já ganhou o próprio partido do 
qual é presidente de honra. Os gover
nadores eleitos pelo PMDB não pare- , 
cem dispostos a engajar-se em defesa 
de medidas eventualmente restritivas 
do consumo, porque estão planejando í 
como recolher ICM para honrar as fo
lhas de pagamento que irão receber 
como herança de seus companheiros 
de partido, de Aliança Democrática ou 
do PDS. Eles desejarão ter condições 
de gastar — afinal, se não podem fazer 
obras, como irão alimentar suas expec- i 
tativas presidenciáveis contra aquelas 
do procônsul Guimarães? Os governa
dores vão reclamar desenvolvimento , 
ainda que à custa de emissão de moeda ' 
e não concordarão — a menos que a 
política brasileira tenha mudado — em 
afrontar CUT e CGT coligadas. 

Diante disso, dispondo-se a ouvi- : 
los, que fará o presidente? Assistirá i 
passivo ao incêndio de Roma, para que ' 
os maribondos que o cercam possam 
testar o fogo real da crise? Ou adotará 
a única medida sensata, indicativa de ' 
que se preocupa com a República, que 
é substituir os ministros da área econô- | 
mica, responsáveis pelo descrédito a [ 
que está submetido o Executivo e pela 
criação de expectativas inflacionárias? 

Não será recebendo os governado
res para jantar que o presidente da 
República conjurara a crise; será go
vernando, ainda que à custa de sua -, 
popularidade junto aos membros da 
Assembleia Nacional Constituinte. A 
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