
de um velho filme o 
"Nosso plano proporciona crescimento, dinheiro su

ficiente para pagar os juros e um decréscimo na infla
ção", disse o presidente José Sarney à repórter do The 
Wall Street Journal que o entrevistava. E concluiu: 

Convenhamos que a visão do nosso presidente da 
República não se coaduna exatamente com o que se 
passa na realidade. E até lembra um pouquinho certa 
expressão famosa de uma rainha de França. Por falar 
em França — como lembrava ontem um editorial de O 
Estado de S. Paulo —, havia uma canção naquele país 
com um refrão que nos parece apropriado mencionar: 
mais a part ça, madame Ia marquise, tout va três bien, va 
tout três bien... 

Digamos, portanto, na deixa do presidente Sarney, 
que, tirando a situação verdadeiramente catastrófica e 
alucinante das contas do setor público — por acaso 
revelada na sua inteireza no mesmo dia em que os 
jornais brasileiros transcreviam a entrevista presiden
cial —, tudo vai realmente muito bem, senhora marque
sa; ou senhora repórter. 

Mas, mesmo que não tivéssemos assunto nenhum a 
discutir com o FMI, seria útil reconhecer que certos e 
sérios assuntos precisamos discutir entre nós mesmos. 

Vamos a eles. 
De acordo com as informações do Ministério da 

Fazenda — oficiais, portanto —, neste período em que o 
presidente considera que as coisas estiveram funcionan
do tão bem, o déficit consolidado de caixa do governo 
alcançou a brincadeira de 35,6 trilhões de cruzeiros, 
contra apenas cerca de 4,6 trilhões em igual período do 
ano passado. Ou seja, um aumento nominal de quase 
676%, e real de quase 139%. Isso é o acumulado no j 
semestre. Mas anotemos também a progressão mensal \ 
desse déficit. Em abril ele foi de 5,4 trilhões de cruzeiros, t 
Em maio passou para 6,4 trilhões. Em junho subiu para 
6,6 trilhões. Em julho emplacou a gloriosa cifra de 11,1 
trilhões, como acaba de informar o Ministério da Fa
zenda. 

Lembremos que a previsão para o déficit de caixa de 
junho era de 8,2 trilhões. Ele superou a previsão em 
cerca de 3 trilhões de cruzeiros. Ou seja, em 37%. A 
previsão para o mês de agosto, também divulgada nos 
jornais de ontem, é de 10 trilhões. Que acham nossos 
perspicazes leitores que devamos esperar? 

Digamos, portanto, que pelo menos isso aí não está 
funcionando tão bem assim. E mereceria um pouco de 
discussão. 

Outra coisa que também talvez mereça discussão, e 
até uma pitada de preocupação, das pessoas aparente
mente despreocupadas que não levam ao chefe do go
verno um quadro muito real do que temos de grave, é 
que a maior parte daquele colossal déficit acumulado 
foi financiado com empréstimos tomados internamente 
num volume de 26,8 trilhões de cruzeiros e outra parte 
foi coberta com emissão de 8,7 trilhões de cruzeiros em 
moeda. No ano passado, para o mesmo período, tivemos 
colocação líquida de títulos de 1,5 trilhão mais ou menos 
e emissão de 3,1 trilhões em moeda. Assim, esses dois 
instrumentos altamente inflacionários de cobertura do 
déficit aumentaram, respectivamente, 17,8 vezes, ou 
1.680% no primeiro caso, e 2,8 vezes, ou 180% no segun
do caso. Verifica-se aí o fantástico esforço das autorida
des monetárias para não criar impressionante derrama 
de dinheiro no mercado, tentando por todos os modos 
conter a expansão da moeda, mas incidindo em aumen
to da dívida interna líquida como forma preferencial de 
cobertura do déficit, com inevitável pressão sobre as 
taxas de juros. Em tais condições é até surpreendente 
que elas estejam no nível em que estão, ligeiramente 
inferior ao do início do ano. O que prova que o setor 
privado reduziu substancialmente suas necessidades de 
crédito, contrabalançando em parte a pressão governa
mental. Mais uma evidência de que o ajuste financeiro e 
econômico das empresas privadas tem sido não apenas 
monumental, mas excelentemente bem-sucedido, en
quanto o do governo é um fracasso dos mais completos. 

Esse quadro todo nos remete a uma observação do 
prof. Celso Luiz Martone, feita na revista da Fipe de 
julho último: "Assim como o ajuste fiscal real do setor 
público foi postergado pela 'capitalização' dos juros 
externos até 1980" — ele se referia à contratação de 
novos empréstimos para pagar juros, o que eqüivale a 
uma capitalização destes —, "continua a ser retardado 
agora pela 'capitalização' dos juros internos". Isto é, 
pela contratação de novos empréstimos internos para 
pagar os juros da dívida interna. 

Mas o inquíetante é que a atitude geral dá cúpula do 
governo, refletida nas palavras do presidente Sarney à 
repórter americana, parece ser de recusa a enxergar a 
gravidade da situação e a necessidade imperativa de 
ajuste sistemático, firme e rigoroso do setor público. O 
ex-presidente do Banco Central no governo Figueiredo, 
Carlos Brandão, nos lembra que essa ominosa atitude 
também prevaleceu no início do governo ao qual serviu: 
"O presidente Figueiredo ao tomar posse encontrou 
uma inflação de 42% ao ano, uma dívida externa de 32 
bilhões de dólares e um déficit público perfeitamente 
administrável". Em seguida ele diz que foi elaborado 
um programa de ajuste do setor público, que encontrou 
resistências muito grandes dentro do próprio governo 
que culminaram com a saída de Simonsen do ministério 
e dele, Brandão, da presidência do Banco Central. Esta
mos, assistindo ao mesmo fenômeno. As equipes do Mi
nistério da Fazenda e do Banco Central lutando para 
convencer o governo da necessidade de ajustar-se finan
ceiramente, de cortar substancialmente seus gastos e, 
dentro do governo ou mesmo na área empresarial, resis
tências enormes a uma política de ajuste em favor de 
uma política de aceleração do crescimento a qualquer 
custo. Só que desta feita a inflação está na casa dos 
230%, a dívida externa é de 100 bilhões de dólares, e o 
déficit público é o que acabamos de comentar. 

É compreensível qúe os neófitos do PMDB, que só 
agora chegam ao governo federal, se encham de ilusões 
amadorísticas. Mas que o próprio presidente Sarney, 
que vive em Brasília há tantos anos e já assistiu a este 
filme, se deixe envolver torna-se verdadeiro mistério. 


