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Economistas criticam o Governo 
Valter Melo 

Decorridos 1̂ 4 dias. desde 
quando se instalou, o atual governo 
continua vazio de definições na área 
econômico-financeira. na opinião de 
dois economistas da Universidade 
de Brasília (UnB), Dércio Garcia 
Munhoz e Flávio Versiani. Porém. 
Versiani ressalta que a Nova Re
pública tem acertos ao deixar clara 
a sua prioridade para a área social, 
passando da retórica á prática 
quando o presidente José Sarney 
sancionou, na quarta-feira, a 
Emenda Constitucional João Cal-
mon. concedendo 1 -í f'i da verba do 
Orçamento Fiscal para as ativi
dades a cargo do Ministério da 
Educação. 

«A indefinição do governo sur
giu — disse Munhoz — em função 
de duas correntes de pensamento e 
do choque entre a Velha e a Nova 
República. Então, por isso, não 
podemos dizer que o presidente 
José Sarney chegou a delinear um 
modelo econômico. É evidente que 
isso acontece numa contexto po
lítico», e explicou: «Francisco Dor-
nelles foi escolhido para executar 
um plano pessoal de Tancredo 
Neves. Na ausência deste, a ma
nutenção do Ministério criou uma 
situação anômala, na medida em 
que o presidente Sarney deveria 
adotar uma política dos partidos 
que o apoiam, e se defronta com al
guém que representa uma diretriz 
que não existia de fato. porque nin
guém pode garantir que o presiden
te Tancredo daria respaldo à po
lítica defendida por Dornelles». 

Por sua vez, Versiani-faz o se
guinte balanço do governo: «Veja 
que até agora está se falando em 

mudanças, numa reforma agrária, 
em opção pelo social, em reforma 
tributária. Enfim, o governo se 
propõe a assumir uma nova atitude 
perante o FM I. Então. há um clima 
de mudança que não deixa de ser 
relevante. Agora, por outro lado, na 
área econômica se observa um certo 
descompasso entre as promessas e 
os instrumentos escolhidos». 

Acrescenta o professor Versiani 
que o governo está exitante em 
tomar decisões. «Essa ausência de 
definições me parece perigosa. O 
porquê disso é que o conservadoris
mo, que tem força dentro do gover
no , considera as medidas de política 
econômica fora da ortodoxia algo 
irresponsável». Ele entende que, 
com Tancredo Neves, o quadro 
seria outro, atualmente. «O pre
sidente Sarney é uma pessoa dis
tante da área econômica, enquanto 
que, com Tancredo Neves talvez 
seria diferente, pois ele tinha uma 
visão mais próxima». «A gente nota 
a idéia predominante de que a or
todoxia é um bom comportamento 
econômico e que fugir dela é irrespon
sabilidade. O governo está muito 
preso a esse dilema», diz Versiani. 

Ele reconhece, entretanto, que 
romper com a ortodoxia «é difícil» e 
que. para tanto, exige muita ha
bilidade^ competência dos gover
nantes. Já em relação ao FMI, Ver
siani não defende o rompimento, 
mas a escolha de uma equipe de 
negociadores competentes e hábeis 
o suficiente para se igualar às 
qualidades dos técnicos do FMI e 
dos banqueiros. «Não há mudanças 
nesta área. a não ser o discurso. As 
negociações levadas até o momento 
foram conduzidas por jovens 

acadêmicos, certamente inexpe
rientes nestas negociações. Eles 
não são os melhores negociadores, 
tem gente melhor por aí. pessoas do 
tipo Olavo Setúbal, dotadas do 
background que ele tem», arremata 
o professor Versiani. A propósito. 
Setúbal, ministro das Relações Ex
teriores, afastado da presidência do 
Banco Itaú. não faz parte da comis
são de negociadores brasileiros jun
to ao Fundo Monetário Interna
cional. 

Voltando ao julgamento do 
desempenho do governo, Munhoz 
lembra que em meio às divergências 
entre os Ministérios da Fazenda e 
do Planejamento, «as questões 
vitais da economia não foram 
atacadas». Todo rriundo sabe — 
acrescentou ele — «que as taxas de 
juros inviabilizam qualquer es
quema produtivo, no Brasil e em 
qualquer outro país,o que significa 
que não existe uma política incisiva 
do governo quanto às taxas de 
juros, e isso impede que se tenha a 
retomada do crescimento e da 
recuperação do emprego». Disse 
ainda o professor Munhoz que en
quanto não for definida uma po
sição em relação aos juros. qualquer 
proposta de política industrial e de 
política habitacional estará con
denada ao fracasso. 

Para Munhoz, a indefinição de 
uma estratégia econômica, que leve 
à redução dos juros, é crucial para o 
governo e o País. «Nós estamos 
correndo o risco de desintegrar 
todas as forças políticas que fi
zeram o governo de transição. Não 
se tendo uma unidade política de 
apoio, vamos chegar à inviabilidade 
política do próprio governo»», fi
nalizou o professor da UnB. 
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