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Tudo depende da 
vontade do senh^f Sarney} 

A esta altura do campeonato inflacionário7bTãsTíeiro 
não há neste país quem não saiba o que é necessário 
fazer para que a economia nacional, sem a invenção de 
nenhum milagre, seja libertada da verdadeira camisa -de-
força em que foi metida nesta década de oitenta, mor
mente depois do advento da Nova República, e retome os 
níveis históricos de crescimento de 7% ao ano, em média. 
A chave está na proposta absolutamente radical — no 
bom sentido do termo — de reforma administrativa que o 
presidente Sarney tem em mãos para decidir se aplica ou 
não. O resto que está sendo analisado para compor o 
"Plano de Verão", como a desindexação total ou parcial 
da economia, é complemento, embora seja importante. 

Como lembrou o economista José Júlio Sena, ex-di-
retor do Banco Central quando Francisco Dornelles era 
o ministro da Fazenda de Sarney, em um artigo pu
blicado na "Carta Económica" do Banco Boavista, as ex
periências de combate à hiperinflação da Alemanha, 
Áustria, Hungria e Polónia nos anos 20 mostram que o 
estancamento rápido das alucinadas altas de preços só 
foi possível com o firme compromisso dos governes de 
eliminar os déficits públicos e a criação de Bancos Cen
trais independentes, que deixaram de conceder emprés
timos inflacionários aos Tesouros para financiar exces
sos de gastos governamentais. Em outras palavras: a in
flação acabou quando os governos desses países pararam 
de gastar mais do que arrecadavam. 

Em seu artigo, Sena lembra que a desindexação da 
economia, novamente na ordem do dia, baseada na teoria 
da inflação inercial, que pressupõe que a inflação pre
sente se realimenta da inflação passada, já foi tentada 
várias vezes no Brasil sem sucesso. A desindexação par
cial, via prefixação da rorreção monetária, foi usada no 
período 1973-78 e nos anos 79, 80 e 83 e a inflação em 
vez de baixar, aumentou. Depois vieram o Plano Cruzado, 
de desindexação total — outro nome do congelamento 

e seu sucedâneo, o Plano Bresser, e o resultado foi 
este que estamos amargando hoje. Em todas essas oca
siões ficou-se no acessório e não se chegou ao essencial, 
que é conter o déficit público, e, em consequência, a 
emissão de moeda e títulos pelo governo. 

Portanto, o presidente Sarney não precisa ficar con
sultando o professor Bulhões, o senador Campos, o pro
fessor Simonsen, o embaixador Marcílio ou quem quer 
que seja para saber o que deve ser feito. É tudo muito 
simples. A esta altura do seu desastrado governo ele tam
bém já não depende dos partidos políticos ou da anuên-
ciados amigos, mas apenas de sua própria vontade para 
diminuir a inflação: basta executar uma reforma admi
nistrativa que vire mesmo pelo avesso o aparelho estatal 
brasileiro. Evidentemente, estamos falando de uma re
forma administrativa de verdade, não uma reforminha. 
ministerial que elimine apenas alguns ministérios mas'; 
mantenha a máquina burocrática praticamente intocada, •' 
com suas dezenas de órgãos e empresas inúteis e mais de 
300 mil funcionários ociosos. 

Amigos e assessores do presidente que têm div -I0^-
do para a imprensa informações sobre uma reforma ad
ministrativa em estudos no Planalto garantem que, ago
ra, ela vem mesmo "pra valer". Há até indícios de que o 
presidente está inclinado (o que não quer dizer decidi
do) a fazer alguma coisa: Dois desses "sinais" são as con
versas que ele já manteve com alguns ministros que po
derão ser atingidos pela degola e a súbita decisão de Sar
ney, na terça-feira, de se isolar em seu sítio próximo a 
Brasília, para fugir das pressões dos que querem preser
var seus postos, pressões que chegam com muita facili
dade aos Palácios do Planalto e da Alvorada. 

Contudo, não há muitos motivos para esperar que o 
sr. José Sarney consiga vencer todas as suas conhecidís
simas limitações e parta para extinguir, mesmo, cerca de 
quinze ministérios, dezenas de empresas, autarquias, 
fundações e órgãos públicos, com a consequente demis
são de servidores. É difícil, com o retrospecto que ele 
apresenta, alimentar grandes esperanças. Já as alimen
tamos — como a maioria do povo brasileiro — outras 
vezes e nos decepcionamos. Confiamos, no início da Nova 
República, quando ele leu o discurso preparado por Tan
credo Neves avisando que "era proibido gastar"; confia
mos no Plano Cruzado; confiamos no Plano Bresser; 
confiamos no apoio prometido'ao austero "feijão-com-
arroz" de Mailson da Nóbrega; confiamos a cada reforma 
ministerial anunciada; e o resultado de tanta confiança, 
sempre, foi uma profunda frustração. Em todos esses epi
sódios o presidente, por decisão própria ou por submis
são a pressões dos amigos e dos partidos, trocou o que 
realmente deveria ser feito por expedientes meramente 
paliativos, com intuitos puramente políticos. 

Naquelas ocasiões, entretanto, bem ou mal ainda 
dava para equilibrar a situação: a economia trazia algum 1 
fôlego, a inflação, apesar de alta e ascendente, ainda era ̂  
suportável. Agora, o quadro económico e social tornou-se > 
absolutamente dramático e não dá para continuar enga- ' 
nando por muito mais tempo. 

A sociedade brasileira já está dando mostras de que 
não suporta mais essa situação e de que já tem noção 
muito clara de quem é o responsável por esta inflação 
que corrói o poder aquisitivo dos assalariados e o lucro 
das empresas. Não custa recordar aqui, como exemplos, 
o quase linchamento de um ministro do Tribunal Supe
rior do Trabalho, Wagner Pimenta, em Florianópolis, de
pois que ele foi flagrado usando nas férias um carro do 
TST, com a chapa oficial encoberta por uma outra co
mum, fria; e o movimento da população de Umuarama, 
interior do Paraná, que ocupou a Câmara Municipal 
num dia de reunião e conseguiu impedir que os vereado
res aumentassem em 400% st. s vencimentos. 

A paciência da população brasileira esgotou-se. E ela 
já não está muito mais disposta a ficar esperando sentada 
que aconteça algum milagre e, menos ainda, a aceitar 
engodos como o do Plano Cruzado. Por isso, o presidente 
Sarney e seus amigos precisarão ser muito insensíveis, 
precisarão ter perdido toda a noção da realidade que vive 
o país para, mais uma vez — que seria a última e definiti
va —, decepcionarem a Nação. 

Porque o presidente pode ter certeza de uma coisa: 
com esse quadro que está aí — e ele só tende a se dete
riorar se o governo não agir rápido e sem medo — estará 
aberto o caminho para que algum'grupo radical assuma a 

Presidência da República no próximo ano. E, então, Sar
ney e seus companheiros de Nova República passarão à 
História como os responsáveis pelo fim de mais uma ten
tativa de se implantar uma verdadeira democracia no 
Brasil. 


