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Opresidentedo Brasil, Jo-
• sé Sarney, não pode mais 
í ser subestimado. Ele está 
destacando-se como um ho-

,: mem de visão e disposto a 
i adotar decisões corajosas e 
criativas. 

Poucos acreditavam que 
ele dispunha de coragem 
política para introduzir o 

i Plano Cruzado, em feverei-
' ro último, o que constituiu 
uma radical tentativa de 

[ conter a hiperinflação atra
vés da desindexação da eco
nomia e da criação de uma 
nova moeda. Nesta semana, 
Sarney causou surpresa no
vamente, ao decretar um 

i ambicioso e controverso pa-
' cote econômico destinado a 
( apoiaroPlanoCruzado. 
[ Por sua própria conta, ele 
[pretende solucionar nada 
[menos do que o dese-
. quilíbrio histórico de rique
za e desenvolvimento que 

\ dividiu o Brasil em duas so-
\ ciedades e duas economias 

—uma elite rica e uma cias-

subestimar Jos0miey Mm 
se média privilegiada vi
vendo em uma sociedade di
nâmica e moderna, enquan
to O restante da população 
vive em condições de extre-
mapobreza. 

A iniciativa constitui um 
objetivo louvável euma ne
cessária mudança de ênfa
se. As duas décadas de regi
me militar estimularam 
com sucesso uma rápida in
dustrialização do país, esta
belecendo as bases para 
uma economia moderna é 
diversificada. 

Noentanto, as esperanças 
de que rápidos crescimento 
e industrialização teriam 
um efeito de "filtro'' sobre a 
formação da riqueza, teoria 
defendida por políticos co
mo Delfim Netto, nãosema-
terializaram. Ao contrário, 
a separação tendeu a 
ampliar-se. Entre 1970 e 
1980, a parcela da receita 
nacionalobüdapela metade 
mais pobre da população 
brasilek de 130 milhões, 
caiu um terço, e, desde en
tão, o fenômeno foi acentua

do pela crise da dívida. 
Além disso, a política desti
nada a incrementar a recei
ta de exportações prejudi
cou os fornecimentos de ali
mentos a nível interno, afe
tando também os padrões 
de vida da maioria pouco 
privilegiada. 

As medidas adotadas na 
quarta-feira combinam um 
rigoroso pacote fiscal, cap
tando o equivalente a um 
adicional de 10% do PNB, 
com um plano de desenvol
vimento trienal. Significati
vamente, não houve nenhu
ma menção sobre os finan
ciamentos externos ou refe
rências ao Fundo Monetário 
Internacional, o que foi con
siderado uma indicação da 
preferência brasileira de 
encontrar suas próprias so
luções. 

Os recursos extras serão 
obtidos por meio de emprés
timos compulsórios sobre o 
consumo, da elevação de 
preços de bens supérfluos e 
produtos como automóveis, 
gasolina e álcool com

bustível, que serão pi 
subseqüentemente através 
de restituições tributárias. 
O plano de desen volvim ento 
destina-se a promover os 
fortemente necessários in
vestimentos a longoprazo, a 
reduzir a dívida das empre-, 
sas estatais e a impulsionar 
uma série de programas 
agrícolas, de infra-
estrutura e de previdência 
social. 

Sarney pode justificar as 
medidas fiscais com a ne
cessidade de \conter o 
"boom " de consumo causa
do pela desindexação da 
economia e a contenção das 
exigências de captação de 
empréstimos por parte do 
setor público. No entanto, 
essas medidas deverão ser 
condenadas pelos setores de 
maiores rendas, que possi
velmente considerarão tais 
iniciativas uma tentativa de 
punir os ricos e auxiliar os 
pobres. 

Caso Sarney pretenda ter 
êxito em superar essa oposi
ção, deverá demonstrar de 

tirma concreta que a buro
cracia estatal funcionará 
mais eficientemente e o di
nheiro retirado da carteira 
dos mais ricos será gasto de 
uma forma apropriada. Do 
contrário, Sarney corre o 
risco de ser qualificado de 
populista pelas comunida
des empresariais de São 
Paulo e do Rio de Janeiro, 
que deverão ter uma grande 
influência nas eleições de 
novembro próximo para o 
CongressoConstituinte. 

Politicamente, Sarney é 
vulnerável, em conseqüên
cia do enfraquecimento de 
sua base partidária e pelo 
tato de que os setores pelos 
quais o presidente diz estar 
a tuando (ele se refere a tais 
setores como "opovo") não 
têm uma voz organizada. 
Dessa forma, Sarney corre 
o risco de elevar as expecta
tivas populares, que pode
rão ser bloqueadas pelo fu
turo Parlamento, sobre o 
qual o presidente não teria 
nenhum controle. A 
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