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Urge ampliar o horizonte de atuação do setor privado 
Manifestações de violência 

popular não devem ser subesti
madas nem superestimadas, mas 
avaliadas com objetividade pelo 
poder público, a quem compete 
zelar pela ordem e a segurança 
coletivas. Essa questão se coloca 
porque, apesar de os recentes dis
túrbios serem isolados e de carac
terísticas distintas, há quem veja 
neles uma tentativa articulada de 
desestabilização do regime, che
gando a defender um retrocesso 
institucional. 

Se o apedrejamento do corte
jo presidencial no Rio de Janeiro, 
no último dia 25, evidenciou uma 
organização prévia, a depredação 
dos ônibus no último dia 30, tam
bém no Rio, e os saques a super
mercados que se têm verificado 
em São Paulo são, nitidamente, 
movimentos espontâneos, com 
raízes na difícil situação econômi
ca que atravessamos. Todas essas 
manifestações, certamente, são 
condenáveis por empregar violên
cia e, por isso, devem ser tratadas 
pela letra da lei. Mas não justifi
cam uma violência ainda maior 

contra os direitos de todos os cida
dãos, em nome da manutenção da 
ordem pública. 

O Estado, por sua vez, deve 
reconhecer sua parcela de culpa 
pela irrupção desses movimentos, 
nos quais podemos identificar 
uma certa hipersensibilidade das 
camadas mais pobres da popula
ção ante as perspectivas — ainda 
reais — de uma nova recessão 
econômica, com a conseqüente 
onda de desemprego. O trauma 
causado pela recessão de 1981 a 
1983, afinal, é muito recente para 
ser esquecido, tanto pelas dificul
dades de sobrevivência quanto pe
lo aumento de criminalidade que 
causou, sobretudo nos centros ur
banos, afetando todas as camadas 
sociais. 

Nesse quadro, é importante 
que o governo, mais do que o setor 
privado, tenha equilíbrio para ob
ter uma real mudança de expecta
tivas no campo econômico. Boa 
parte das indústrias, como disse
mos ontem, continua a demitir 
empregados ou a colocá-los em fé
rias compulsórias, por falta de en

comendas, mas já se verifica uma 
reação nas vendas do comércio, 
que pode, em breve, reverter tam
bém a situação no setor manufa-
tureiro e de serviços. Para essa 
possibilidade concorrem, além 
dos preços congelados e dos juros 
nominais em baixa, o reajuste sa
larial de 20%, por conta do último 
"gatilho", e uma importante re
dução do Imposto de Renda na 
fonte, com a correção de 66% na 
tabela de retenção, em junho. Em 
empresas que empregam mão-de-
obra mais qualificada, o aumento 
líquido de salários tem sido, em 
média, superior a 10% com a nova 
tabela do imposto. E, dependendo 
de uma efetiva diminuição na in-
f lação, esse ganho pode 
prolongar-se no tempo, influen
ciando positivamente a demanda. 

Urge, agora, divulgar o plano 
macroeconômico em elaboração 
no Ministério da Fazenda, para 
ampliar o horizonte de atuação 
dos setores produtivos. Informa-
se que o óbice principal para a 
conclusão do plano está nas dis
cussões que se travam dentro do 

governo quanto à meta para o dé
ficit público neste e nos próximos 
anos. Todavia, acreditamos, pre
valecerá o bom senso, no sentido 
de que a contenção do déficit, cha
ve para o sucesso de qualquer pro
grama de estabilização econômi
ca, desta vez terá de ser obtida a 
todo custo. 

Diminuindo a inflação, baixa 
o custo financeiro da dívida públi
ca, ao mesmo tempo que sobe a 
receita tributária pela menor ero
são monetária dos impostos, entre 
o fato gerador e o recolhimento. O 
governo, tanto o federal quanto os 
estaduais e municipais, deve, por
tanto, ter a coragem de cortar ou
tros itens do custeio, preservando 
os investimentos, para contribuir 
na retomada do crescimento eco
nômico com maior estabilidade 
monetária. Com um plano assim 
consistente a médio e longo prazo, 
temos certeza, a resposta do setor 
privado será imediata. E, com o 
nível de emprego voltando a cres
cer, haverá menos motivos para 
manifestações populares de insa
tisfação com asituação econômica. 


