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0 maior"pFouleiíia tíntrfaíb de a 

classe ser muito heterogénea. 
Mas não é por causa de um 

detalhe que os empresários de São 
Paulo estão deixando de se preocu
par com um assunto que interessa 
por unanimidade a todos eles: co
mo participar na Const i tu in te e 
eleger um número significativo de 
políticos comprometidos com a de
fesa da iniciativa privada. De modo 
geral, o que todos querem é que na 
nova Constituição sejam mantidos 
do ponto de vista económico, o di
re i to à propriedade privada e a 
economia de mercado — e conse
quentemente limitada a interven
ção do Estado nessa área. 

Na prá t ica , quem até agora 
procurou resumir as espirações do 
empresariado para a Constituinte 
foi o presidente da Fiesp, Luís Eu-
lálio Bueno Vidigal, que integra a 
comissão de personalidades esco
lhidas para apresentar sugestões 
para a nova Carta. Num texto de 37 
páginas elaborado há um ano com 
o auxílio do departamento jurídico 
da Federação das Indústrias do Es
tado de São Paulo (Fiesp), ele apre
senta uma série de propostas e dei
xa claras algumas de suas preocu
pações: a necessidade de se optar 
aber tamente pela economia de 
mercado "devido à proposta socia-
lizante que se difunde pelo País" e 
de delimitar a atuação do Estado 
"porque vem sufocando a iniciati
va privada". 

Entre as várias propostas apre
sentadas, Vidigal defende uma re
serva de mercado com prazo deter
minado para setores da economia 
brasileira pouco desenvolvidos, 
condena a "co-gestão" nas empre
sas e defende o direito de greve e 
lock-out (greve de patrões), "com 
exceção dos serviços públ icos e 
a t iv idades cons ide radas essen
ciais". Além de tratar detalhada
mente das questões económicas, o 
presidente da Fiesp não deixa de 
fazer sugestões no campo político. 
Propõe o regime presidencialista 
mas reserva ao presidente um po
der moderador "para que ele seja 
afastado do desgaste do dia-a-dia 
do governo". Nesse caso, o Poder 
Executivo seria exercido por um 
ministro coordenador nomeado pe
lo presidente e exonerado por ele 
ou pela maioria absoluta do Con
gresso Nacional. 

Tantos detalhes sobre o perfil 
de uma nova Constituição não fa
zem parte da discussão do empre
sariado de São Paulo, até o momen
to, embora muitos concordem com 
a necessidade de entrar no assun
to. Um exemplo é o extenso núme
ro de solicitações que o diretor do 
departamento jurídico da F iesp , 
Ruy Martins Altenfelder Silva, tem 
recebido para fazer palestras em 
várias delegacias da Fiesp no Inte
rior e na Grande São Paulo. 

Previsão sombria 

;' O presidente da Associação Co-
;mercial de São Paulo, Guilherme 
^pfif Domingos, tem críticas ao cli-
rna politico que se está criando em 
torno da Constituinte: "Estão sen
do feitas ameaças de alianças que 
podem levar ao radicalismo". Ele 
considera que "uma possível pola-
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OS EMPRESÁRIOS 
E A CONSTITUINTE 

A classe empresarial não 
abre mão do princípio da livre 

iniciativa, mas, desunida, não se 
entende em torno de convicções. 

£ quer eleger muitos representantes. 

rização de esquerda", que poderia 
ocorrer em função de alianças po
l í t ica se r i a r e su l t ado de "uma 
chantagem que passa pelo Palácio 
das Laranjeiras". Mas Afif se diz 
"estimulado" se tiver de disputar 
espaço com a esquerda na eleição 
dejiovembro. de^ac 

O empresário Firmino Rocha 
de Freitas, presidente da Abinee 
(Associação Brasileira das Indús
trias Eletro-Eletrônicas), não acre
dita nem que exista "um avanço, 
um crescimento de partidos de es
querda para disputar a Constituin-
te" a ponto de -tirar o sono do em-

presariado. "Eles estão apenas se 
organizando com a abertura demo
crát ica . O que talvez f ique em 
maior evidência entre os grupos de 
esquerda na disputa da Constituin
te é um discurso mais agressivo, 
pelo único motivo de eles terem 
um projeto político definido." Mais 

desconfiado, o presidente da So
c i edade Rural Brasileira, Flávio 
Teles de Menezes, admite que há 
uma preocupação entre vários em
presários quanto a uma polariza
ção ideológica na eleição da futura 
Constituinte. Na sua área ele con-
sidera alarmante, por exemplo, "a 

invasão de terras ou o bloqueio de 
estradas, um desafio para o Estado 
de Direito". 

Mas, embora estejam atentos 
ou preocupados com a Constituin
te, os empresários paulistas evitam 
falar de candidaturas específicas 
para defender seus interesses. La-
wrence Pih, presidente do Moinho 
Pacífico e visto como um empresá
rio alinhado com o setor progres
sista, comenta que o empresariado 
se dividirá na próxima eleição en
tre "nomes mais liberais ou con
servadores, apoiando políticos co
mo Delfim Neto e Paulo Maluf". O 
problema, segundo e le , é justa
mente o fato de a classe ser muito 
dividida: "Além dos nomes dos po
líticos tradicionais, não tenho notí
cias de uma candidatura que este
ja sendo preparada". 

Corporativismo 

Afif Domingos, apontado como 
provável candidato à Constituinte, 
não quer confirmar se irá ou não 
entrar na disputa e tem dito que 
ainda não encontrou um part ido 
que o agrade. Mas faz suas críticas 
ao comportamento do empresaria
do e cita exemplos: "Os empresá
rios estão tendo uma atitude vesga 
porque pretendem eleger pessoas 
que representem seus interesses 
como se defendessem o corporati
vismo. Os representantes do mate
rial ferroviário querem eleger al
guém da área, os representantes 
da sociedade civil também". 

Segundo Afif, a maior ia se 
comporta como porta-voz apenas 
de suas conveniências, quando um 
constituinte pre isa defender con
vicções." "Talvez o empresar iado 
não tenha percebido que sua ima
gem parece a do Zé das Medalhas 
ou do Sinhozinho Malta, persona
gens da novela 'Roque Santeiro', 
preocupados apenas com seus inte
resses", ironizou. 

"Tenho ouvido muitos discur
sos pregando a mobilização do em
presár io para a eleição da nova 
Constituinte. Acho, entretanto, que 
o mais importante antes de mais 
nada é trabalharmos para alterar a 
imagem que a classe empresarial 
tem perante a opinião pública." 

Por enquanto, como outros re
presentantes de sua ciasse , Afif 
Domingos "é cético quanto à união 
empresarial a não ser no que se 
refere a questões de defesa da ini
ciativa privada". "É uma utopia 
afirmar que existe unidade entre 
empresários." 

Para ele, a busca pelo 
poder acaba deturpando a ima
gem do empresariado. 

Embora se evite abordar o as
sunto, comenta-se en t r e pessoas 
que circulam no meio emrpesarial 
que muitos integrantes da classe 
es ta r iam reservando "caixinhas" 
para eleger seus candidatos. No 
fim do ano passado, o presidente 
da Fiesp, Luís Eulâlio Bueno Vidi.; 
gal, negou a existência de um fun
do de Cr$ 4 trilhões destinados a 
eleger representantes de empresa-, 
rios na Constituinte. 
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