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Sarney so deve divulgar programa 
depois" de ouvir os governadores 

por Cláudia Safatle 
de Brasília 

O programa económico 
do ministro da Fazenda, 
Mailson Ferreira da Nó-

J brega, que será a base do 
; acordo do Brasil com o 

Fundo Monetário Interna
cional (FMI), somente se
rá aprovado pelo presiden
te José Sarney após uma 
reunião dos ministros da 

' área económica com os go
vernadores estaduais, jun
to com o presidente da Re
pública, o que poderá ocor
rer na próxima segunda fei-
ra.A área económica havia 
imaginado que o plano de 
metas macroeconómicas, 
elaborado pelas equipes 
dos Ministérios da Fazenda 
e do Planejamento, poderia 
ser anunciado antes da che
gada da missão do FMI em 
Brasília, que se instala ho
je num gabinete do Banco 
Central para começar a 
quantificação das metas 
por trimestre, a serem se
guidas pelo governo brasi
leiro. A articulação dos go
vernadores, coordenada 
pelo governador de Goiás, 
Henrique Santillo, retardou 
a divulgação do documento 
oficial da área económica, 
e deverá resultar em uma 
negociação das propostas 
do plano de emergência, 
retirado do encontro de 
março último em Goiânia. 

Uma das sugestões desse 
plano de emergência é a 

; imediata revogação da Re
solução n? 1.469, do Banco* 
Central, que fechou o crédi
to para os governos esta
duais e municipais. A dis
posição do governo federal, 
nessa matéria, é não abrir 
mão do controle do endivi
damento dos estados e mu
nicípios como uma medida 
do tripé em que está cen
trada a política de redução 
do déficit do setor público 
para 4% do Produto Inter
no Bruto (PIB) neste ano. 

O programa do Ministé

rio da Fazenda é pratica
mente um relatório sobre 
as medidas já adotadas pa-, 
ra controle do déficit públi
co — como a Resolução n? 
1.469, o congelamento da 
Unidade de Referência de 
Preços (URP) do funciona
lismo público em abril e 
maio e o corte no orçamen
to da União, de CZf 370 bi
lhões a CZ$ 400 bilhões, em 
junho. 

O programa mostra co
mo o governo pretende fe
char as contas do balanço 
de pagamentos neste ano, 
fala na linha de política in
dustrial, que será persegui
da daqui por diante — de 
concessão automática de 
incentivos por setores da 
área industrial e não mais 
mediante análise de proje
to a projeto, pelo Conselho 
de Desenvolvimento Indus
trial (CDI) —, na abertura 
da política comercial do 
País com maior liberalida
de nas importações e ha ne
cessidade de modernização 
do Estado. 

O plano de emergência 
apoiado pelos governado
res trata de medidas con-. 
cretas, que vão desde a ma
nutenção da URP, como 
instrumento de política sa
larial; à redução dos incen
tivos e subsídios concedi
dos pelo governo, com a 
elaboração de um orça
mento de renúncia a ser 
examinado pelo Congresso 
Nacional. O documento 
menciona a proposta de um 
redutor de 0,8% do índice 
de Preços ao Consumidor 
(IPC) sobre os preços e co
loca como possibilidade 
uma política salarial que, 
embora mantenha a pre
missa da URP mensal, não 
produza reajustes superio
res à inflação do mês ante
rior na fase de ajustamen
to, cujo prazo não está de
terminado. 

O programa do Ministé
rio da Fazenda, cujo for

mato obedece ao plano de 
controle macroeconómico 
elaborado durante a gestão 
do ex-ministro Luiz Carlos 
Bresser Pereira, segue a li
nha ortodoxa de controle 
da inflação pelo controle do 
déficit público, numa pri
meira etapa, embora man
tendo uma taxa de cresci
mento interna na faixa de 
4% neste ano. Esse progra
ma será o substituto da tra
dicional carta de intenções 
ao FMI e já está negociado, 
politicamente, com o 
diretor-gerente do Fundo, 
Michel Camdessus, 

Os técnicos do governo 
brasileiro que vão negociar 
com o Fundo argumentam 
que o programa não fala de 
queda da inflação, e expli
caram que os economistas 
do FMI estão de acordo que 
para uma redução da infla
ção é imprescindível um 
processo de desindexação 
total da economia, inapro
priado para a conjuntura, 
razão pela qual o FMI pre
fere aceitar uma projeção 
de inflação da faixa de 
600% neste ano. 

Na área externa, o plano 
do Ministério da Fazenda 
define como o País vai fe
char as contas do balanço 
de pagamentos neste ano, 
sem recuperação das re
servas cambiais. 

A expectativa é de que 
pelo menos US$ 150 milhões 
líquidos ingressem a título 
de investimento direto, 
além de USf 1,5 bilhão de 
conversão da dívida em ca
pital de risco; o Banco 
Mundial deverá compare
cer com apenas USf 1,4 bi
lhão neste ano, o que man
teria um ingresso negativo 
d3 cerca de USf 200 mi
lhões; e os bancos privados 
credores refinanciarão USf 
5,8 bilhões de juros (sendo 
USf 600 milhões de recupe
ração das linhas de curto 
prazo). Desse total, porém, 
cerca de USf 4,3 bilhões re

presentam os juros que não 
foram pagos no ano passa
do e que terão de ser res
sarcidos neste ano e os USf 
1,5 bilhão restantes cobri
rão uma parcela dos juros 
a serem pagos neste ano. 

O Brasil praticamente se 
compromete com um supe
ravit comercial de USf 12,6 
bilhões e não pretende su
perar essa marca, na medi
da em que abriu as impor
tações. Esse teto de supe
ravit comercial foi assegu
rado inclusive junto aos 
bancos credores, que dese
javam reduzir o aporte de 
recursos para financia
mento dos juros em face da 
possibilidade de o País che
gar a USf 15 bilhões de su
peravit comercial. 

Na área do déficit públi
co, o número final exato é 
de 4,02% do PIB neste ano e 
2% do PIB no ano que vem. 
Pela meta deste ano, a dis
tribuição será a seguinte: 
2,4% de déficit para o go
verno central, 0,5% do PIB 
para governos estaduais e 
municipais, 0,8% para es
tatais e 0,3% do PIB para a 
Previdência Social. Além 
dos 4,02% de déficit opera
cional, o governo engorda
rá para cerca de 6% do PIB 
a necessidade de colocação 
de títulos e emissão de base 
monetária, se considerado 
cerca de 2% do PIB de "a-
vanço de créditos" a serem 
financiados, com retorno 
posterior (são as operações 
agrícolas e para pequenas 
e médias empresas, por 
exemplo). 

Com essas metas inter
nas, o Ministério da Fazen
da acredita que elevará pa
ra 2% do PIB a poupança 
do setor público em 1988, 
em comparação com prati
camente zero em 1987; e 
para 4% do PIB em 1989, 
pressupondo uma taxa de 
investimentos do setor pú
blico da ordem de 6% do 
PIB. 


