
seus últimos 
• Lançar as bases para a retomada do 

crescimento económico sustentado. É es
te o objetivo principal do Plano de Go
verno para 1989, que, pródigo em metas 
mas carente de bases para sua sustenta
ção, tenta estabelecer diretrizes económi
cas para os últimos 12 meses da adminis
tração Sarney, estabelecendo como pon
to fundamental e condição para isso o 
Plano Verão. 

Um ponto de destaque do Plano é 
que as poucas formas de sustentação de 
seus objetivos que foram apresentadas 
estão prejudicadas. É o caso da recusa, 
pelo Congresso, de extinguir certos mi
nistérios. A isso o governo contrapõe 
uma outra iniciativa, que ninguém garan
te possa vir a ser apoiada, de reedição de 
medidas provisórias. Também toma co
mo ponto de apoio o pacto social, no qual 
hoje muito poucas pessoas acreditam. 

P a r a d o x o — O outro grande de
feito do Plano, no entanto, é persistir na 
atitude paradoxal de tentar buscar formas 
de financiar um incremento dos investi
mentos públicos quando declara ter o 
governo optado pelo setor.privado como 
motor da retomada do crescimento que 
pretende conseguir. 

Na área fiscal o governo estabelece 
alguns números como metas neste seu 
Plano: 4% de déficit operacional consoli
dado do PIB; adequação das despesas 
com pessoal a 65% das despesas corren
tes; privatização de empresas estatais e 
limitação da emissão dos títulos de dívida 
pública. . 

Entretanto, no que se refere a pelo 
menos duas dessas metas, ainda não deu 
mostras à sociedade de sua disposição em 
realizá-las: a demissão de funcionários 
públicos e a alienação, do património 
acionárío de empresas estatais. 

Ajuste monetário — No que 
se refere ao ajuste monetário, o Plano 
pretende manter altas as taxas de juros 
reais de curto prazo, controlar o crédito 
do setor privado e reduzir ó ritmo de 
acumulação de reservas. A forma como 
pretende pôr em prática estas metas, 
entretanto, é algo que se coloca mais no 
terreno dás hipóteses que das possibilida
des concretas. 

"No início do programa, a política 
monetária, via mercado aberto, apresen
tará caráter restritivo. A taxa de juros 
resultante, elevada, inibirá, assim, a for

mação de estocagem especulativa e con-*^ 
terá o consumo. A medida que às expee- ® 
tativas do setor privado forem se rever
tendo, a expansão monetária, sempre via ^ 
mercado aberto, poderá começar a sèrs 
graduar pelas metas da política de ren-»3S 
das, ditadas pelo pacto. Quanto mais?A 
ousadas forem essas metas, maior espaços 
haverá para a política monetária e meno-ifi 
res serão os custos de estabilização". -2*Z 

O Plano, portanto, busca suporte ení1-
hipóteses ou em teses de difícií consecu--:'ÍE 

ção, como é o caso do pacto social. Basea--£ 

do nesse tipo de premissas .espacialmente^ 
nas restrições ao crédito e juros altos, o'*-' 
governo supõe que o país possa voltar a 
crescer a taxas de 7%, no t sentido deífls 
oferecer empregos com umiincrementoi8© 
de 3,5% ao ano. ± ...,-^$g 

E s t a d o — O Plano conclui acerta- ^ 
damente que a crise das finanças públicas 
enfraqueceu b papel do Esíado, tanto '^f' 
como dinamizador do processo de desen-"1'; 
volvimento. como estabilizador do nívèí;,^ 
das atividades económicas. ;É considera,^ 
assim, que "cumpre ser irepensado oxs" 
papel do Estado, âbrindo-sé à iniciativa^ 
privada espaços em áreas àtúalmente sobs® 
responsabilidade publica".& 

O governo tenta confirmar, rio'Piai, 
no, sua opção pelo desenvolvimento d o s | 
setor privado, com a informação de que oyp 
BNDES disporá, para financiá-lo, debf 
NCz$ 5,3 bilhões este ano.f— 20% a maissq 
que no ano passado. Entretanto, contive 
nua tentando garantir ao' setor público^-
possibilidades de expandir seus investi^3 

mentos e isto a uma taxa 15% maior que?** 
em 1988 para as empresas estatais. z-* 

O Plano se permite a alguns reconhe-Jf 

cimentos importantes, como de que a 
hiperinflação é incompatível com a esta- * 
bilidade social, de que o país tem esgota-* 
das suas possibilidades de financiar seu^ 
desenvolvimento com recursos externos^ 
ou obtidos via mercado financeiro e de *̂  
que o.relançamento doprocesso de c r e s ^ 
cimento do país deve estar sob a lideran-^ 
ça da iniciativa privada. Para um governo^ 
que tem pouco menos de um ano de vida, ,lJ? 

entretanto, pode faltar tempo para pôç 
em prática todos os seus objetivos. 
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