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Combate a recessão: a parte que cabe ao governo 
Em entrevista coletiva dada an

teontem, o presidente José Sarney 
disse que modificou em parte as 
medidas fiscais propostas pelo ex-
ministro Luiz Carlos Bresser Pe
reira porque elas lhe pareceram 
ter "uma sinalização recessiva". 
E acrescentou: "Nós devemos lu
tar para que a inflação realmente 
fique em níveis compatíveis, mas 
não podemos (...) jogar o País 
dentro da recessão. Vou lutar 
sempre para que o País não caia 
na recessão". 

E importante, sem dúvida, que 
o chefe da Nação tenha bem claro 
esse ponto, embora a recessão 
não constitua propriamente uma 
escolha, mas o resultado de uma 
conjugação de fatores nem sem
pre controláveis pelo governo. Se 
dependesse exclusivamente da 
vontade dos governantes, com 
efeito, nenhum país jamais teria 
recessão. Logo, se esta ocorre, é 
porque existem problemas que, 
cedo ou tarde, necessitam ser cor
rigidos, por causar danos crescen
tes ao organismo econômico, e 
contra os quais terapias em 
doses homeopáticas são inefica
zes. 

Isso não significa, todavia, que 
devamos aceitar passivamente 
certas situações, se houver algu
ma possibilidade de modificá-las 
sem recorrer a medidas que sa
crifiquem a sociedade. No caso 
brasileiro, onde o problema de 
fundo está nas elevadas transfe
rências de recursos ao exterior 
por conta do serviço da dívida, en
tendemos que houve no governo 
anterior essa atitude passiva, ao 
se subordinar a economia ao mo
nitoramento do Fundo Monetário 
Internacional (FMI). O ajusta
mento traumático feito no País, 
no triênio 1981-83, em razão do 
qual a renda per capita diminuiu 
12,1% em termos reais, represen
tou entretanto um sacrifício inú
til, porque continuamos hoje na 
mesma situação de antes, com o 
mesmo estrangulamento cambial 
que leva a comprimir a demanda 
interna para equilibrar o balanço 
de pagamentos. 
. Como temos lido no noticiário 
dos últimos dias — e como qual
quer um pode constatar, percor
rendo lojas e supermercados 
anormalmente vazios para esta 
época de Natal —, está sendo dra

mática a retração do consumo. 
Não só em relação ao ano passa
do, tido como atípico por causa da 
euforia do Plano Cruzado (curiosa 
atipicidade essa: houve aumento 
no consumo de alimentos), mas 
também em relação a 1985, as 
vendas do comércio varejista de
verão diminuir neste ano. Na re
gião metropolitana de São Paulo, 
segundo levantamento feito pela 
Federação e Centro do Comércio 
do Estado de São Paulo, o fatura
mento real obtido pelo setor até 
novembro indica que haverá uma 
queda, no ano, de 25% em relação 
a 1986 e de 12% em relação a 1985. 
"Isso nos deixa entre 0,5 e 1% 
abaixo da média de vendas no 
período recessivo de 1981 a 1984", 
lamentou há dias o presidente da 
entidade, Abram Szajman. 

É importante, por isso, insisti
mos, que o presidente da Repúbli
ca declare guerra à recessão. Es
tão com ele, nessa posição, todos 
os empresários e todos os traba
lhadores. Mas é necessário tradu
zir as boas intenções em atos con
cretos. O "pacote" tributário di
vulgado anteontem, com exceção 
talvez dos assalariados com uma 

única fonte pagadora, significa 
uma elevação geral de carga para 
os contribuintes, o que, em 
princípio, implica mais inflação 
(pois os impostos são transferidos 
para os preços) e maior conten
ção de atividades no setor priva
do. Contudo, se o governo cortar 
fundo em suas despesas de 
custeio, como prometeu o presi
dente, o aumento de receita pode
ria propiciar a realização de 
maiores investimentos, atenuan
do assim o efeito recessionista da 
elevação de impostos. 

Paralelamente à redução do dé
ficit público, deve o governo pros
seguir nas negociações com os 
credores da dívida externa, 
•empenhando-se em obter uma di
minuição substancial na transfe
rência de recursos para fora do 
País. A meta há muito fixada pa
ra tanto, convém lembrar, é de 
2,5% do Produto Interno Bruto 
(PIB). Se lograr êxito nessas duas 
frentes de combate, não há dúvida 
de que o setor privado responderá 
positivamente, pois seus horizon
tes estarão ampliados pela execu
ção de uma política econômica 
mais estável. 


