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Há muita turbulência 
ainda pela frente" 7ÂGC1985 

O presidente José Sarney parece haver sido acome
tido de um estranho e inexplicável otimismo nos últi
mos dias. Suas declarações aos brigadeiros reunidos em 
Brasília na quinta-feira passada, no jargão próprio dos 
aeronautas, de que, agora, "a visibilidade já é boa, sem 
perigos de tempestade", não encontram amparo na rea
lidade corrente do dia-a-dia, pelo menos no que diz 
respeito à gestão econômico-f inanceira e quanto ao con
trole da máquina estatal. O presidente acredita, como 
disse no Ministério da Aeronáutica, que já há sinais 
nítidos de retomada do desenvolvimento econômico e 
está afastada a ameaça de convulsão social que se ob
servava nos primeiros dias de seu governo. 

Não é bem assim. Como já assinalamos aqui, em 
seguidos editoriais, só será possível retomar o cresci
mento econômico no Brasil de forma sustentada depois 
que o governo federal resolver de vez o problema do 
descalabro das contas públicas e abrir espaços para a 
iniciativa privada. Pois é o excesso de gastos públicos o 
único responsável pelas estonteantes taxas de juros e 
pela manutenção do alto índice de inflação mensal. 
Com os juros na estratosfera e com a inflação corroendo 
a capacidade de investir do setor privado, não haverá 
crescimento econômico que possa manter-se por muito 
tempo sem provocar graves, distorções. 

O setor empresarial do governo, como já está exaus
tivamente provado, continua sendo um sorvedouro de 
recursos. E a ameaça de convulsão social só estará 
definitivamente afastada se formos capazes de produzir 
riquezas e distribuí-las justamente. Produzir riquezas 
não é função do Estado numa democracia, e nos países 
onde ele se entregou a atividades empresariais falhou 
redondamente; só disseminou a pobreza e agravou as 
disparidades sociais. As confissões do ministro da Fa
zenda, Francisco Oornelles, nasexta-feira passada, a um 
grupo de empresários paulistas e os resultados das 
auditorias encomendadas pelo Ministério da Indústria e 
do Comércio no IBC, no IAA e na Embratur (vejam nota 
ao lado) apontam para um quadro muito menos róseo 
do que aquele que o presidente da República está con
templando. 

Continuamos totalmente cétícos quanto ao sucesso 
das propaladas medidas até aqui encaminhadas pelo 
governo para conter a hidra estatal e que o presidente 
Sarney acredita piamente que irão produzir resultados. 
O que justifica nossa descrença é o teor da conversa do 
ministro da Fazenda com os empresários paulistas e as 
últimas informações sobre o comportamento das contas 
do governo divulgadas pelo Banco Central. Verificamos 
que, apesar das reiteradas pregações de Sarney em fa
vor da iniciativa privada e em defesa da contenção dos 
gastos da administração federal direta e indireta, as 
palavras não se transformaram em atos. Está faltando 
vontade política, por parte das autoridades, para atacar 
de vez esse que é o único problema real dá nossa socie
dade: o que temos de pagar para sustentar um Estado 
grande demais e totalmente ineficiente. E o que é pior: 
pelo que podemos depreender das informações de Dor-
nelles, configura-se um boicote dentro do governo às 
medidas saneadoras até o momento propostas. Segun
do admite o ministro da Fazenda, há uma parcela de 
engodo nos cortes do déficit público: foram utilizados 
mecanismos contábeis para aumentar artificialmente 
os orçamentos das empresas estatais com o intuito de 
criar, posteriormente, a impressão de que os cortes — de 
qualquer forma irrisórios — foram reais. O ministro 
confessou-se, também, quase impotente para resolver a 
questão das estatais, em virtude das pressões políticas. 
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Dornelles, como administrador da caixa do governo, 
sabe muito bem quando uma medida de contenção de 
despesas é para valer ou apenas um corte no papel; 
afinal, ela se reflete imediatamente nas contas do final 
do mês. Os números oficiais do mês de julho são elo
qüentes e não deixam muitas dúvidas quanto à comple
ta insubordinação dos vários órgãos da administração 
federal às ordens de redução nas despesas emanadas do 
Ministério da Fazenda e, em última análise, do Palácio 
do Planalto. O déficit de caixa do governo federal no 
mês passado foi de 11 trilhões de cruzeiros, quase o 
dobro do rombo apurado no mês anterior. Esse buraco 
foi financiado com a venda de 7,53 trilhões de cruzeiros 
em títulos da dívida pública — um recorde na história 
do Banco Central — e com o aumento de 12,5% na base 
monetária (emissão de moeda). As previsões para agos
to são sombrias, a começar pela inflação, que deverá 
voltar à casa dos dois dígitos. 

De acordo com uma alta fonte do Ministério da 
Fazenda, as despesas correntes do governo cresceram 
mais de 590% (!) este ano em relação ao mesmo período 
do ano passado. Outros dados que comprovam a balela 
da contenção de gastos apregoada por certos ministé
rios se referem, exatamente, a um dos problemas cru
ciais do setor público — o empreguismo, os gastos as
sombrosos com pessoal. O governo deverá gastar em 
salários da administração 42 trilhões de cruzeiros este 
ano, um aumento de 350% em relação ao ano passado. 
No primeiro semestre os gastos foram 274% maiores do 
que no mesmo período de 1984. Se somarmos também 
os salários da administração indireta, as despesas com 
pessoal do governo deverão chegar a 80 trilhões de 
cruzeiros no final de 1985. 

Diante desse quadro, no entanto, o governo não 
parece mostrar a menor coragem para agir. Quando se 
fala na extinção do IBC, do IAA e da Embratur, por 
exemplo, a primeira providência oficial é ressalvar que 
não haverá demissões, todos serão aproveitados em ou
tros órgãos. O programa nuclear está praticamente pa
rado, mas os cinco mil funcionários da Nuclep conti
nuam firmes em seus postos, mesmo sem ter o que fazer. 
O ministro do Planejamento, João Sayad, a quem o 
controle das estatais está afeto, dá mostras de contar 
com a providência divina: ele anunciou numa entrevista 
que até o final do ano deverão morrer 12 mil funcioná
rios das estatais; e os mortos, mais os que saírem por 
outros motivos, não serão substituídos. Pensamos que o 
ministro está prevendo alguma catástrofe ou aguardan
do que o vírus, de alguma doença incurável venha a 
atacar o funcionalismo público. Ê impressionante como, 
num momento dramático como este que vive a econo
mia brasileira, um ministro de Estado só consiga pensar 
deste tamanho. Mas, mesmo que se confirmem as catas
tróficas previsões "demográficas" do sr. Sayad, duvida
mos que essa redução nos quadros do funcionalismo 
público vá acontecer. As promessas de acabar com os 
pistolões na administração federal, reiteradas pelo mi
nistro Aloísio Alves, são o que são: vãs promessas. Cada 
um dos mortos, demitidos ou aposentados será laborio
samente substituído por um apaniguado da incorrigível 
classe política brasileira. 

O presidente José Sarney está convicto de que nave
ga em um "céu de brigadeiro". A observação dos fatos 
como eles realmente são mostra, contudo, que o gover
no caminha para entrar, neste mês de agosto, numa 
perigosa zona de turbulências. 
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