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Programa de Sarney para transformação do quadro social 
Ao presidir ontem pela ma

nhã, em Brasília, a reunião do Fó
rum Gazeta Mercantil, o presi
dente José Sarney apresentou um 
verdadeiro programa de governo, 
resumindo em nove pontos a ação 
que pretende desenvolver para a 
concretização do que chamou a 
"transformação do quadro social 
brasileiro". O presidente não ape
nas reafirmou o compromisso de 
seu governo com o fortalecimento 
do regime de economia de merca
do no Brasil. Ele disse como pre
tende fazê-lo. 

O discurso presidencial não 
contém a habitual evasiva dos go
vernantes de prometer estudos 
para concluir se determinada li
nha de ação é ou não recomendá
vel. O roteiro está traçado e pre
vê: livrar a pequena empresa do 
emaranhado burocrático que en
reda, tolhe e mata qualquer em
preendimento; reduzir a interfe
rência do Estado, que amarra, 
com regulamentos em excesso, a 
operação da economia; transferir 
para o capital privado, depois de 
saneadas financeiramente, as 
empresas públicas economica
mente viáveis; levar as estatais 
que forem necessárias, atuando 

em setores não competitivos com 
a iniciativa privada, a operar den
tro de padrões de eficiência com
paráveis aos do setor privado; 
modernizar a máquina adminis
trativa; desativar as instituições 
dispensáveis do setor público; 
combater implacavelmente o dé
ficit público; sustentar a tendên
cia de queda das taxas de juros; e 
ativar o mercado de capitais, com 
engajamento da pequena poupan
ça no processo de crescimento. 

Sem rebuços, o presidente 
identificou-se com as posições que 
os líderes empresariais têm de
fendido ao longo dos anos. Foi, as
sim, bastante natural que o seu 
discurso tenha sido interrompido 
por aplausos ao afirmar que, "ao 
invés de uma sociedade de agio
tas", o Brasil deve-se tornar 
"uma comunidade de sócios da 
produção", através da abertura 
do capital das empresas ao peque
no poupa dor. 

Na realidade, Sarney esteve 
muito à vontade entre os 320 inte
grantes do Fórum, todos escolhi
dos pelo voto direto e livre entre 
as bases empresariais, que não se 
furtaram, em pelo menos duas ve
zes, de apresentar à Nação suges

tões quanto aos caminhos que pa
reciam mais viáveis. A primeira, 
em junho de 1978, quando prega
ram o restabelecimento da demo
cracia, da liberdade sindical, da 
economia de mercado e do plura
lismo de idéias. A segunda, em 
agosto de 1983, quando levaram 
ao governo um documento que 
apontava como prioridade da 
política econômico-social o com
bate ao desemprego. 

Político que acredita em elei
ção como um instrumento eficaz 
para a identificação de lideranças 
autênticas, o presidente manifes
tou a sua satisfação por encontrar 
entre os escolhidos nos pleitos 
promovidos pela revista Balanço 
Anual alguns de seus colaborado
res mais diretos. A participação 
de empresários não é essencial 
apenas para "dar criatividade à 
máquina do setor público". O go
verno também precisa dos ho
mens de empresa para viabilizar 
as transformações e para que 
alertem as autoridades quanto a 
desvios de curso ou obstáculos à 
vista. 

No caso da privatização de 
empresas, por exemplo, não basta 
que esta seja uma meta do gover

no. É preciso que haja entre os 
empresários a disposição de in
vestir, de correr riscos, para que 
a desestatização possa efetiva
mente deslanchar. Em outras pa
lavras, não há privatização ver
dadeira se esta passar a depender 
de benesses oficiais. 

Em um regime aberto, os em
presários têm igualmente o dever 
de chamar a atenção do governo 
para determinados fatos, cobran
do sua ação. A colaboração não po
de frutificar em meio à desconfian
ça, e o presidente Sarney citou um 
episódio recente e significativo pa
ra ilustrar esse ponto. "A não impo
sição de restrições alfandegárias 
aos sapatos, nos Estados Unidos", 
disseele, "resulta de certo modo da 
posição do governo e dos empresá
rios do setor." 

Evidentemente, os empresá
rios não aspiram a preencher o 
papel reservado às instituições 
democrático-representativas. A 
sua influência deriva do fato de 
que, como disse o presidente Sar
ney, eles estão "na vanguarda", 
procurando ajudar "a Nação e o 
Estado, em pacto social, a resol
ver os problemas que o Brasil en
frenta". 


