
O PACTO DOS EMPRESÁRIOS 
Eles disseram a Sarney o que pensam do pacto. E o presidente contou como vai governar. Apesar das dificuldadeS"êconô-

mlcas que o Pais enfrenta, o presi
dente em exercício José Sarney ga
rante que a prioridade do governo 
continua sendo o setor social. O 
presidente considera também in
dispensável, para promover o de
senvolvimento, respeitar os princí
pios da livre iniciativa. 

Foi o que ele disse a um grupo 
de empresários, representantes de 
praticamente todos os setores eco
nômicos, que foram visitá-lo ontem 
no Palácio do Planalto (foto), Sar
ney garantiu que, na chefia do go
verno, não fugirá de suas responsa
bilidades e que pretende governar 
com a participação de todas as for
ças sociais, adotando sempre que 
possível medidas de consenso. 

Visitaram Sarney, a fim de ma
nifestar-lhe apoio político e solida
riedade, os presidentes da Confede
ração Nacional da Indústri a, Alba-
no Franco; Federação Brasileira 
das Associações de Bancos, Rober
to Bornhausen; Confederação Na
cional do Comércio, Antônio Olivei
ra Santos; Confederação Nacional 
da Agricultura, Flácio Brito; e Con
federação Nacional dos Transpor
tes, Herminio Cavaleiro. O presi
dente Sarney destacou, em poucas 
palavras, a necessidade de o gover
no conciliar o combate à inflação 
com a retomada do desenvolvimen
to, e segundo os empresários ouviu 
muito mais do que falou. Ao de
monstrar como pretendia governar 
o País, o presidente exibiu aos em
presários um exemplar da Consti
tuição e o programa da Aliança De
mocrática. 

Pacto 
Albano Franco, presidente da 

CNI, falou com Sarney sobre a ne

cessidade de rápida implementa
ção do pacto social prometido pelo 
presidente Tancredo Neves, acres
centando que os empresários, como 
os trabalhadores, têm o máximo 
desejo de colaborar, mas admitindo 
que por enquanto o governo ainda 

* não deu nenhuma demonstração 
concreta de suas intenções. Admi
tiu o empresário que chegar ao pac
to não será fácil, mas o impasse 
será prejudicial para os dois seto
res. Quanto ao governo, pode cola
borar decisivamente se mudar a po
lítica econômica e forçar a redução 
dos juros, "sem o que não haverá 
pacto social". 

Oliveira Santos, presidente da 
Confederação Nacional do Comér
cio, frisou que os patrões estão dis
postos a atender as reivindicações 
trabalhistas no sentido de aumen
tar os salários e até reduzir as horas 
de trabalho, desde que haja com
preensão das duas partes para que 

o produto final seja capaz de com
pensar os investimentos feitos, pois 
caso contrário os prejuízos atingi
rão indistintamente as duas partes. 
Por seu turno, Albano Franco reco
nheceu que os trabalhadores já ce
deram o máximo, e frisou também 
que os dois setores são interdepen
dentes e não podem entrar em con
flito quando o País deseja retomar 
o desenvolvimento. Roberto Bor
nhausen, da Febraban, preferiu não 
falar com os jornalistas, saindo ra
pidamente do Palácio do Planalto. 

Cada dirigente empresarial fez 
um rápido relato sobre os proble
mas do seu setor, e o encontro du
rou cerca de 40 minutos. Antônio 
Oliveira Santos, que juntamente 
com Albano Franco se dispôs a con
versar com os jornalistas, admitiu 
que as greves representam um sério 
risco se não houver acordo entre 
operários e empregadores, frisando 
que deve ser evitada a ruptura, que 

traria sérios problemas sociais. Os 
empresários — acrescentou — têm 
vontade de efetivar o pacto social 
sob clima de tranqüilidade para ga
rantir o desenvolvimento das em
presas, mas esperam a participação 
intensiva do governo, já que ele in
vadiu vários setores antes privati
vos da livre iniciativa. Antônio Oli
veira admitiu que as greves preocu
pam, mas se deve fazer tudo para 
evitar uma revolução branca, ou se
ja, patrões e empregados hostili-
zando-se. 

Albano Franco defendeu tam
bém a realização do plano de emer
gência organizado pela antiga Co-
pag, a fim de injetar recursos em 
setores básicos absorvedores de 
mão-de-obra. Disse que os empre
sários estão dispostos a comparti
lhar sacrifícios com os demais seto
res produtivos, reiterando que o go
verno, que tanto tem interferido 
nas áreas econômicas, não se pode 
furtar a contribuir decisivamente 
para o pacto social. "Todos os seg
mentos do empresariado brasileiro 
estão dispostos a viabilizar o pacto 
social. A situação do País é difícil, 
mas temos condições de superar os 
problemas", acha o presdidente da 
Confederçaão Nacional da Indús
tria. 

Antônio Oliveira Santos, da 
CNC, observou que os problemas 
brasileiros "podem ser resolvidos 
com a participação de todos os se
tores produtivos, e somente numa 
sociedade economicamente forte 
poderemos garantir a liberdade po
lítica e individual que todos quere
mos". Mais importante, no encon
tro com Sarney, em sua opinião, 
"foi a profissão de fé que ele fez em 
defesa da livre iniciativa". 


