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Empresários mudam rotina e se 
! voltam para negociação política 

SAO PAULO - Em vez do barulho 
de máquinas trabalhando e visitas às 
fábricas, o som mais comum agora é 
o toque constante do telefone e os 
locais mais freqüentados são gabine
tes de políticos, palco de encontros 
não raras vezes fechadíssimos. 

A rotina do empresariado mudou 
radicalmente nos últimos meses e te
mas econômicos cederam espaço a 
questões políticas não apenas nas 
conversas informais em corredores 
de entidades patronais, mas princi
palmente no modo de agir dos execu
tivos. Tudo está girando em torno 
da vida política e, nesse vácuo de in
definições e incertezas, a economia 
vai sendo empurrada por um clima 
de expectativa generalizada, levando 
de roldão inúmeros projetos de no
vos investimentos, agora pratica
mente parados. 

O consenso é de que, enquanto a 
Constituinte não terminar de elabo
rar a nova Carta — e reverter em 
plenário várias medidas que a inicia
tiva privada combate frontalmente 
— não há como trabalhar com tran
qüilidade, o que, aliás, já estava difí
cil com os avanços e recuos da eco
nomia no atual Governo. As baterias 
empresariais estão voltadas, portan
to, para a fase de votação final do 
projeto constitucional, "fraco, cheio 
de contradições e incoerências", ava
lia Rui Altenfelder. Diretor da Moi
nhos Santista e Presidente da Comis
são de Assuntos Legislativos da 
Confederação Nacional da Indústria 

Ele diz que, na fase inicial, o tra
balho dos empresários foi positivo, 
pois das 1.065 emendas apresentadas 
pela CNI, 510 foram aceitas, volume 
que supera em proporção os 509 des
taques votados dos 2.612 apresenta
dos. Mas Altenfelder reclama uma 
Constituição mais "sintética, dura-

Altenfelder quer Carta duradoura 

doura, liberal e avançada e que te
nha, acima de tudo, eficácia". 

A queixa do empresariado é quan
to ao caráter estatizante que se pre
tende dar à nova Constituição e à 
onda nacionalista que se apoderou 
dos parlamentares com a discrimina
ção do capital estrangeiro, por exem
plo, na comercialização dos combus
tíveis. 

— Nosso esforço de convencimen
to não resultou, até agora, em êxito 
para o estabelecimento de uma nova 
ordem econômica — diz Mário Ama-
to, Presidente da Federação das In
dústrias do Estado de São Paulo 
(Fiesp), que já tentou, sem sucesso, 
um acordo direto com a CUT para 
alterar itens como a estabilidade no 
emprego, licença às gestantes por 
120 dias e jornada de trabalho de 44 
horas com o pagamento em dobro da 
hora extra. 

— Mas nem por isso vamos esmo
recer. Alertaremos o plenário para a 
enorme responsabilidade que tem de 
propor uma política regeneradora, 
que elimine os entraves à privatiza
ção e vá contra a ordem estatizante, 
adepta de um poder público atrofia
do — completa Amato. 

Sem êxito nessa frente, os empresa 
rios partem para o corpo-a-corpo 
com os constituintes e já dão como 
certa a derrubada da estabilidade em 
plenário, antecipa Carlos Eduardo 
Moreira Ferreira, Vice-Presidente da 
Fiesp. Segundo ele, "no final, a Cons
tituição será melhor do que muita 
gente espera". Ele aposta que o bom 
senso vai prevalecer e eliminar os 
entraves que hoje deixam intranqui-
los o capital estrangeiro e também 
os empresários brasileiros, que não 
sabem o rumo que a economia toma
rá. 

Entre os empresários, há os que 
defendem eleições em 1988 como for
ma de acelerar uma definição, que 
faça voltar os investimentos, como o 
empresário Nildo Masini. Mas há 
quem discorde dessa tese e peça bre
vidade só para a Constituinte, reme
tendo para um futuro mais distante 
as eleições gerais. 

É o caso de Antônio Ermírio de 
Moraes: 

— Fazer de 88 um ano eleitoral 
significa adiar ainda mais os investi
mentos e manter o atual quadro de 
quase paralisação nas atividades, de
vido à expectativa que o aconteci
mento cria. 

Masini acha exatamente o contrá
rio: "O ônus seria menor com a 
perda de só mais um ano (referindo-
se às eleições em 1988) do que pror
rogar essa indefinição para 89 ou 90 
e segurar a economia até lá". 


