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0 pacote de ajustes no 
Plano Cruzado produziu o 
mais temido dos seus efei
tos. Medido com o rigor pe
culiar do Instituto Gallup, o 
índice de aprovação ao pre
sidente José Sarney tornou-
se negativo na semana pas
sada, pela primeira vez na 
Nova República, nos dois 
principais Estados do 
País: São Paulo e Rio de 
Janeiro. 

Só no começo de dezem
bro estará completo o índi
ce nacional, computando 
todos os estados, e que atri
buiu a Sarney 22 pontos po
sitivos pouco depois que ele 
assumiu seu alto cargo, em 
março do ano passado, e o 
colocou em recordes 70 
pontos positivos depois do 
anúncio do Plano Cruzado, 
em fevereiro último. 

Sarney havia perdido 20 
pontos positivos ao anun
ciar o primeiro ajuste no 
plano, em agosto passado, 
mas conservava respeitá
veis 50. No índice de apro
vação do Gallup estão 
computadas apenas as res
postas que consideram o 
desempenho do governante 
"ótimo" ou "bom". As res
postas que o qualificam de 
"regular" são considera
das negativas. 

Quando se leva esse ex
tremo rigor em conta, é 
possível que por outros cri
térios o grau de desaprova
ção ao presidente seja um 
pouco menos contundente. 
Mas o fato de ele ter sido 
vaiado em Brasília durante 
as manifestações de pro
testo da semana passada 
sugere que seu grau de de
saprovação na capital fede
ral é ainda mais acentuado 
que nas duas metrópoles, 
São Paulo e Rio. 

0 índice que o presidente 
pode obter em Brasília é 
duramente afetado pelas 
características desta estra
nha cidade. Ela éprovavel
mente o único lugar do Bra
sil em que a esquerda teve 
um brilhante desempenho 
na eleição de 15 de novem
bro. 

0 terceiro deputado fe
deral mais votado é do 
PCB, Augusto Carvalho. 0 
PDT fez um senador, 
Maurício Corrêa. 

Além disso, os habitantes, 
da cidade são predominan
temente funcionários públi
cos e seus familiares. O sis
tema de transporte público 
local é precário e pode in-
fernizar a vida de quem 
não tem automóvel. Agora 
que o pacote de ajustes 
trouxe insegurança aos 
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; funcionários públicos e au
mento aos combustíveis, a 
reação desta cidade que se 

• mostrou politicamente ra
dical foi agressiva. 

Em parte a imagem do 
presidente Sarney ainda 
pode estar preservada no 

; Nordeste, onde ele tradicio
nalmente recebe o maior 

Jndiee de aprovação. Mas 
mesmo a sua região natal 
pode estar contaminada 
pela persistente, irada rea-

, ção dos consumidores que 
se frustraram com o ajus
te. 

As primeiras reações co-
lhidas pelas pesquisas de 
opinião começam a torne-

i cer ao governo um retrato 
; desse episódio dramático. 
'•. Nele o presidente da Repú-
'. blica viu ameaçado o seu 

principal ponto de susten-
| tação, porque, como ele 
• sempre repete, quem tem 
! apoio popular consegue 
: apoio político. 
', Ninguém teve tanta 

aprovação popular quanto 
[ Sarney nos últimos dezes

seis anos, antes da divulga-
: ção do pacote de ajustes. E 

isso, nos últimos meses, já 
não se devia mais ao Plano 
Cruzado, que estava visi-

; velmente ameaçado pela 
pressão de demanda, pela 

balança comercial e por 
desequilíbrios internos da 
economia brasileira. 

As pesquisas em profun
didade do Instituto Gallup, 
a partir de longas entrevis
tas com os eleitores, indi
cavam que o povo votou 
nos candidatos ligados a 
Sarney, e no seu partido, 
não para agradecê-lo pelo 
Plano Cruzado, mas para 
dar-lhe condições de fazer 
ainda mais. 

Criou-se claramente no 
País uma expectativa im
possível de atender. E 
qualquer medida que trou
xesse menos que a expecta
tiva de "ainda mais" pro
duziria uma decepção po
pular. Esta foi também 
acentuada pelas circuns
tâncias. O fato de o pacote 
ser anunciado com as ur
nas ainda parcialmente fe
chadas vinculou uma crise 
econômica e social a uma 
crise política. 

A expectativa dos eleito
res era irrealista porque o 
País tem capacidade para 
crescer 5,5% e está cres
cendo o dobro disso, estou
rando todos os seus limites. 
Mas o tamanho da diferen
ça entre a expectativa e a 
realidade, 50%, parece ter 
sido grande o suficiente pa
ra colocar abaixo de zero a 
esperança popular no go
verno, por enquanto. 


