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0 presidente precisa acordar. E agir. 
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O presidente da República tem de cor
rer riscos. A advertência é do economista 
Edy Luiz Kogut, para quem é essencial que 
a sociedade acredite que o País está no 
caminho certo. O caminho certo é diminuir 
o tamanho do Estado na economia, pela via 
da privatização de empresas públicas, en
xugamento da máquina administrativa, ra
cionalização e aumento da produtividade 
do setor público. E, adicionalmente, algum 
aumento de carga tributária. "O presidente 
acha que é o homem da transição. Há liber
dade no País, mas é preciso que ele seja um 
estadista. Mesmo faltando pouco tempo, o 
presidente tem de acordar. Não pode ficar 
no discurso liberalizante, sem agir." 

Formado em Chicago, ex-professor e 
vice-diretor da Escola de Pós-Graduação 
em Economia da FGV-Rio, Kogut é uma 
exceção: pediu demissão do Banco do Bra
sil no início da década, em vez de licenciar-
se. Na área privada desde 1980, constituiu, 
em 1987, a distribuidora Equipe. E é supe
rintendente do Instituto de Economia Gas
tão Vidigal, da ACSP, onde acompanha a 
política económica, sobre a qual deu aulas 
por oito anos. 

Hoje, define-se como cético. Sua preo
cupação é que se crie o clima para a reto
mada dos investimentos, internos e exter
nos. "Mas os políticos só farão o que tiver 
apelo político. Então, é preciso chegar a 
um estágio em que a consciência chegue. 
Margareth Thatcher, a primeira ministra 
inglesa, não era historicamente a favor da 
privatização. Os políticos vão atrás da onda 

e minha esperança é que haja apelo políti
co para isso, no Brasil. Nesse sentido, a 
Constituinte deu um passo atrás." 

—- Ao afastar o capital estrangeiro, o 
Brasil está caminhando em direção à Ar
gentina de 20 anos atrás — nota o economis
ta. Há uma falta de visão muito grande dos 
constituintes, por razões emocionais. Afas
tando os investimentos, você não arrecada 
nada. E exatamente quando o País rejeita
va o capital externo, noticiava-se que a 
Austrália e a Nova Zelândia estão investin
do no Chile. É preciso ser inteligente. O 
capital dirige-se para onde é desejado. 

Consenso 
Kogut observa que se chegou ao con

senso quanto ao esgotamento da capacida
de de financiamento do Estado, uma ques
tão que passa ao largo das ideologias. Elas 
aparecem, contudo, nas propostas de solu
ção. Em especial, acerca de novos impos
tos, propostos em encontro de que partici
pou em Goiânia, em março, organizado pe
lo vice-governador de São Paulo, Almino 
Afonso, no qual os Estados estiveram re
presentados. Economistas da área pública, 
como do IPEA e do Ministério da Fazenda, 
defenderam principalmente mais impos
tos. Esta não é a ênfase de Kogut, para 
quem antes deve vir o enxugamento do Es
tado. Hoje, explica, as distorções acumu-
lam-se. "E cada vez a carga tributária cai 
mais sobre as pessoas físicas. O número de 
contribuintes é reduzido. Havendo despou-
pança estatal, a poupança da sociedade co

mo um todo é baixa. 
E o nível de investi 
mentos também é bai 
xo porque as expecta-, 
tivas empresariais 
são muito ruins. O 
principal é a inca 
pacidade de recu-, 
perar poupança 
pública conviven
do com a bola-de 
neve da dívida." 

Enxugar a máquina administrativa a 
curto prazo é sua prioridade. Mas a privati
zação poderia render dividendos, "com re
sultados mais imediatos do que se pensa". 
Um exemplo é a venda de ações da Ara-
cruz, pelo BNDES. Que, aliás, tem recursos, 
porque gera poupança da sociedade — o 
PIS e o Pasep. 

Kogut entende que a sociedade preci
sa ter a percepção do efeito-túnel, descrito 
pelo economista norte-americano Alber t 
Hirschman: "Se algum carro começa a an
dar lá na frente, a expectativa muda, o de
sespero cessa. Você sabe que também vai 
andar". 

A mudança da expectativa depende de 
Sarney. "Ou o presidente quer passar à his
tória como quem levou o Brasil a 1.000% de 
inflação? É preciso correr riscos. Pois ele 
não teve apoio para o Cruzado? O apoio 
político depende dos resultados. Se deixar 
como está, o final não será bom." 
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