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Sarney não quer reserva de mercado como regra 
O presidente José Sarney revelou que a 

reserva de mercado, à exceção do setor de 
informática, não será mais uma regra ge
ral. Em entrevista coletiva no Palácio do 
Planalto — a segunda desde a posse —, o 
presidente, que respondeu a 14 perguntas, 
das II h ao meio dia, afirmou: "Sou contra 
a reserva de mercado de uma maneira 
global, porque o Brasil é um grande país". 

Sarney anunciou também que enco
mendou ao ministro da Indústria e Comér
cio, para execução simultânea com o Plano 
Bresser, uma nova política industrial,com 

o estabelecimento de um programa "de 
liberdade de instalação de fábricas de qual
quer natureza no país, sem licença", desde 
que elas "não venham a exigir subsídios, 
não venham a exigir incentivos". 

O presidente citou a Coréia do Sul, 
"uma pequena ilha que exporta tanto 
quanto o Brasil para defender sua nova 
política industrial. No tocante à transfor
mação de 'parte da dívida externa em 
investimento foi incisivo: Nós temos que 
criar empregos. Citou o Nordeste, entre as 

regiões pobres e ideais para receber esse 
tipo de investimentos. E perguntou: Por 
que não estabelecer nessas áreas platafor
mas de exportação? ". 

Sarney se deixou deixou empolgar ape
nas duas vezes: ao responder sobre o 
déficit público e a ferrovia Norte-Sul. No 
caso do déficit público defendeu o seu 
governo da fama de ser gastador com a 
informação de que, no tocante a pessoal, 
só utiliza 17% do orçamento global da 
União, consumindo mais 7% na manuten
ção da máquina administrativa. Sarney 

assegurou que esses gastos estão sendo 
reduzidos, desde 1987, para reclamar o 
título de austero: O governo não é uma 
festa. 

Sobre política, o presidente foi bastan
te conciso em suas respostas. Procurou 
reduzir, por exemplo, a uma questão me
nor a discussão em torno da fixação do seu 
tempo de mandato— já disse que quer 
ficar cinco anos— e da continuação do 
presidencialismo ou da adoção do parla
mentarismo. 

u Temos gastos que independem da vontade do governo 99 

Ana Maria Pacheco, do Jornal Zero Hora, 
do Rio Grande do Sul — Que alternativas o 
governo estuda hoje, para socorrer estados 
falidos que têm um rombo que pode bater em 
20, 25 bilhões de dólares, e, ao mesmo tempo, 
compatibilizar esse socorro com a necessidade 
de corte drástico de gastos? 

S a r n e y — Muitas vezes as pessoas têm 
na cabeça que o déficit público é originado pelos 
gastos da máquina do governo federal. Eu quero 
separar o que realmente são gastos públicos da 
máquina federal e aquilo que significa o conjun
to do déficit público. O governo federal tem 
apenas 17% em relação ao seu orçamento global 
gastos em pessoal. E mais 7% gastos no custeio 
da máquina administrativa. Quer dizer, a nossa 
máquina administrativa tem-se revelado sem 
essa visão que se tem no pais de que é uma 
máquina gigantesca e que o governo é um 
grande gastador. Eu tenho uns números aqui 
sobre o assunto. No ano de 1986, nós gastamos 
19,2 no percentual da despesa total com pessoal 
civil e militar. Neste ano nós gastamos 17%, o 
que significa que estamos baixando. Na manu
tenção da máquina administrativa, nós tínhamos 
no ano passado 8,5% de participação nas despe
sas globais e temos hoje 5,7%, o que mostra que 
neste governo há um enxugamento da máquina 
administrativa. Nós temos um governo de auste
ridade e os senhores que aqui estão diariamente 
sabem que para este governo o governo não é 
uma festa. O que ocorre realmente é que no 
déficit público nós temos gastos que indepen
dem da vontade do governo, que dizem respeito 
à própria estrutura do país. Por exemplo: trans
ferência a estados e municípios, nós temos 234 
bilhões 609 milhões, que significam 19,2% do 
dispêndio total da receita. Este ano nós reduzi
mos para 17%. Nós temos transferência às 
empresas estatais. No ano passado corresponde
ram a 9,8% das despesas globais e este ano 
correspondem a 19,2%, sendo o item mais 
responsável justamente pelo aumento do déficit 
público. 

Por quê? Por vontade do governo? Não. 
Porque as tarifas públicas foram submetidas a 
um processo de compressão, justamente para 
ue a inflação não estivesse muito mais acelera-
a do que ela está. Isso também é um resíduo 
ue vem de muitos e muitos anos de compressão 
as tarifas públicas. Criou-se a mentalidade de 

que as tarifas não devem ser realistas, que quem 
tem que pagar as tarifas é o governo, quando, na 
realidade, a sociedade que se recusa a ter tarifas 
realistas, indiretamente vai pagá-las através da
quilo que reflete nos gastos públicos de uma 
maneira global. 

Outro item: despesas líquidas com produtos 
agropecuários. Todos nós sabemos a pressão 
exercida sobre o governo a respeito do setor 
agropecuário, que é um setor importante do 
Brasil e que tem correspondido e respondido ao 
apelo nacional, à necessidade do abastecimento 
interno. As despesas com produtos agropecuá
rios chegam a 110 bilhões de cruzados, que em 
86 representavam 1% do PIB e que em 87 
representam 1,2 do PIB. 

Cobertura da diferença da comercialização 
do trigo, que também acabamos agora. Já é um 
tratamento de diminuir o déficit público. De 41 
bilhões, que representam 0,9% do orçamento 
em 86 e que representariam, este ano, 0,5%. 

Subsídios ao crédito rural, outros produtos, 
preços de AGF, aquisições do governo federal: 
68 bilhões, que eram 0,1% do PIB e este ano 
passaram a 0,7% do PIB, pela necessidade de 
atender o setor agropecuário. Subsídios ao cré
dito rural: 0,2% que passou este ano para 1% do 
PIB. 

Nós verificamos por essas somas que na 
realidade aqui está embutido o déficit público, 
acrescido do seguinte: juros e outros encargos 
financeiros da dívida pública, que é a dívida que 
nós somos obrigados a rolar da dívida interna. 
Devo dizer ao país que essa dívida, que no ano 
passado representava 2,3% do PIB, este ano de 
87 representa 2,2% do PIB. No percentual das 
despesas totais representava 16,3% e representa 
este ano 13.8% o que mostra que o governo tem 
sido atento aos mecanismos que dependem da 
sua ação. 

Por outro lado, nós devemos ter os encargos 
relativos à dívida pública que representam tam
bém 1,7, 1,8%. Aí está o passivo do cambial 
líquido do Bacen e aí estão também realizados 
alguns números que representam, na sua soma, 
cerca de 2,3% do nosso Produto Interno Bruto. 

Este é o déficit público do país. Muitas vezes 
se tem a falsa noção de que a máquina do 
governo federal, a máquina do pessoal e a 
máquina do custeio é que são responsáveis pelo 
déficit público. Nós estamos verificando, pelos 
números, que nós temos no Brasil um dos 

"O Brasil tem que ser 
uma economia industrial, 
não pode ficar atrás" 

governos mais austeros do mundo. Acredito que 
em nível de país subdesenvolvido, e mesmo de 
países desenvolvidos, esses números modestos 
com que nós mantemos a máquina pública a 
serviço da administração do Brasil são números 
que não escandalizam ninguém. Agora, nós 
temos uma situação econômica totalmente de
sorganizada. O país se habituou ao subsídio, o 
país se habituou com o sentido de que o Estado 
é a flauta mágica que pode dar tudo, quando na 
realidade o Estado tem três fontes de renda. De 
renda, não. Ele tem uma fonte de renda através 
de impostos, ele tem através da dívida pública 
que faz e tem através das emissões. Muitas vezes 
nós achamos que há uma grande carga tributária 
no Brasil, mas é uma das menores do mundo. 
Nós temos uma carga líquida de 9,6% do PIB, e 
se temos uma carga tributária bruta essa carga se 
reduz através dos incentivos que são dados. E o 
contribuinte tem de volta através incentivos que 
são dados a ele descontar. Esse é o panorama do 
país, que não pode iludir ninguém. Não pode
mos criar a falsa impressão de que o governo 
paga o déficit público através de um simples ato, 
\ u de que através de uma simples determinação 

Brasilia — Luciano Andrade 

Sarney entusiasma-se ao explicar o déficit público 

"Vamos ter uma trégua" 
D O presidente afirmou que existia perda salarial mesmo com o 
gatilho. "O que o plano Bresser está fazendo é deter essa queda. Nós 
tentaremos recuperar o salário real dos trabalhadores. Então, é um 
apelo que faço aos trabalhadores para discutirmos esse assunto com 
racionalidade. Vamos amadurecer. Vamos ter uma trégua nacio
nal", pediu ele. 

D Disse que a duração de seu mandato' 'é um assunto já resolvido, 
aprovado em três comissões da Constituinte". Na verdade, apenas 
duas comissões trataram do assunto, propondo mandato de 5 anos. 
E caberá ao plenário da Constituinte dar a palavra final sobre o 
assunto. 

ele seja reduzido. É uma estrutura difícil de se 
gerir, devido às pressões sobre o governo, e da 
mentalidade da sociedade de que o governo 
pode fazer tudo. O governo pode fazer muito, 
mas não pode fazer tudo. Como nós podemos, 
com um orçamento destes, com essas limitações 
que os senhores vêem, atender a todas essas 
pressões que são feitas? Nós vemos os agriculto
res parando os bancos, pedindo subsídios, e 
esses subsídios no fundo são pagos pelo povo. 
Essa é a situação nacional. Hoje, nós estamos, 
de certo modo, com um individualismo meio 
anárquico, em que as pessoas não pensam no 
que o Kennedy certa vez disse nos Estados 
Unidos ao povo americano: "Não pergunte ao 
país o que ele pode fazer por mim, mas pergunte 
o que eu posso fazer pelo país." Nós, de 
repente, estamos perguntando "o que o país 
pode fazer por mim?" E não "o que eu posso 
fazer pelo país". 

Por isso, eu tenho dito que devemos fazer 
um pacto social, que devemos ter o apoio do 
povo. Para quê? Porque somente através de 
uma visáo realista da situação nacional nós 
podemos conjurar esta situação. Por quê? Por-
aue o Brasil, não vamos nos iludir, nós todos 
durante muitos anos falamos que é um país de 
riquezas inesgotáveis, é um país destinado a ter 
um grande futuro, mas nós estamos verificando 
que o mundo do presente não corresponde 
somente a grandes países de extensão territorial, 
mas sobretudo aos países que são capazes de 
desenvolver tecnologias. Nós estamos na Améri
ca Latina e o exemplo da América Latina, qual 
é? E o exemplo de um continente em involução. 
de um continente em recessão permanente. Se 
não fosse o Brasil, que é um dos carros-chefes 
do continente, no ano passado a América Latina 
tinha tido um crescimen-to negativo. Teve um 
crescimento positivo por quê? Porque o Brasil 
cresceu 8,3%. Nós já tivemos nações industriali
zadas neste continente. A Argentina tinha renda 
per capita superior à renda da Itália. E no 
entanto, hoje, seu parque industrial está desa
tualizado, e a Argentina lutando para se recons
truir. E o Brasil está se desatualizando, o Brasil 
está se atrasando, o nosso parque industrial está 
ficando obsoleto, as nossas vias de transporte 
estão ficando insuficientes, o nosso parque ener
gético está cada vez mais diminuindo em condi
ções de atender uma projeção do futuro. Então, 
nós, brasileiros, temos o dever hoje de fazer 
uma reflexão mais profunda sobre o nosso país. 
E essa reflexão profunda e essa necessidade de 
mudanças incorrem na necessidade de mudança 
também da mentalidade nacional. Não é. por
tanto, essa mentalidade de dizer: é o governo 
Não. somos todos nós. Somente através de 
todos nós. nós podemos resolver os problemas 
nacionais. O Brasil não pode ficar atrás, o Brasil 
não pode recuar nesse caminho do futuro. O 
Brasil tem que se modernizar, o Brasil tem que 
ser uma economia industrial poderosa. O Brasil 
não pode ficar preso a pequenos problemas. 

Este era o momento e é o momento de grandes 
decisões. Por isso eu propus o pacto social. 
Ontem, em conversa com o presidente do Con
selho de Ministros da Espanha, Felipe Gonzá-
lez, nós tivemos oportunidade de trocar expe
riências. Por que a Espanha saiu da crise política 
e realmente pôde se reconstruir? Porque lá eles 
reuniram todos diante de uma situação de crise. 
Sentaram-se à mesa, estabeleceram um progra
ma político e um programa econômi-co. O 
governo ficou como árbitro, cumprindo esse 
programa estabelecido pelos diversos segmentos 
da sociedade. Foi o que eu propus. Tenho sido 
um apóstolo dessa proposta nestes dois anos. 
Infelizmente, nós não conseguimos, o que difi
cultou. Eu esperava que já em meio da Consti
tuinte, já em 88, nós tivéssemos um país rede-
mocratizado, consolidada a democracia, sem ter 
os percalços que nós tivemos, e tivéssemos então 
condições de o Brasil ter também uma fórmula 
criativa de uma sociedade, de novas fronteiras 
de desenvolvimento. Infelizmente, nós conti
nuamos mergulhados em divisões, a discutir 
pequenos problemas, sem olharmos e sem nos 
aprofundarmos nos grandes problemas nacio
nais. Desculpem-me pelo desabafo, mas foi 
necessário. Muito obrigado. 

Newton Duarte, da 7Y Gazeta de São Paulo 
— No momento em que a Assembléia Nacional 
Constituinte discute os princípios de participa
ção do Estado e do setor privado na economia, o 
senhor é favorável à reserva de mercado, in
cluindo a química fina? 

S a r n e y — Temos aí um exemplo clássi
co. A reserva de mercado é uma exceção. Eu 
votei o projeto da reserva de mercado no 
Congresso Nacional, no que diz respeito à 
informática. E achava que o país tinha necessi
dade, naquele instante, de tomar uma decisão 
nesse sentido. Mas não é uma regra geral. Não 
pode ser uma regra geral. Eu sou contra a 
reserva de mercado de uma maneira global, 
porque o Brasil é um grande país. No caso da 
informática, ela foi necessária, ela se destinava a 
preservar, a fazer nascer uma indústria que está 
dando certo. Mas nós não podemos ter como o 
estabelecimento de uma filosofia, porque o 
Brasil é um grande país, o Brasil tem o mundo 
inteiro, o Brasil tem que participar da economia 
mundial. E quando nós tomamos uma atitude os 
outros também tomam conosco, da mesma natu
reza. Nós temos um produto interno de 300 
bilhões de dólares e nós só importamos 12 
bilhões de dólares. Nós precisamos, também, 
importar mais para poder produzir mais interna
mente, para modernizar o nosso parque indus
trial, para importar tecnologias. Então, eu res
pondo dizendo que nós temos que ter. tivemos a 
reserva de mercado como uma exceção, mas que 
não pode ser uma regra. Por que nós podemos 
ter como regra? Isto é prejudicial ao país, evita 
que o país se desenvolva, que ele se modernize 
em determinados setores, que ele aceite também 

a possibilidade de importar tecnologias. Daí a 
necessidade de nós termos — e eu determinei ao 
ministro da Indústria e do Comércio —, que nós 
estabelecêssemos imediatamente, conjuntamen
te com o Plano Bresser, uma nova política 
industrial. E nessa política industrial, o estabele
cimento de liberdade de instalação de fábricas 
de qualquer natureza no país, sem licença, desde 
que essas fábricas não venham a exigir subsídios, 
não venham a exigir incentivos. 

Está bem que nas negociações da dívida nós 
procuremos transformar uma parte em investi
mento, o serviço da dívida, naturalmente prote
gendo a indústria nacional, mas possibilitando a 
abertura da economia mais ainda. Nós temos 
que criar empregos, nós temos que criar indús
trias. Nós vemos essa região do Nordeste intei
ramente abandonada, sem ter condições de 
futuro, e assim muitas partes do Brasil. Por que 
não estabelecer nessas "plataformas de exporta
ção", de acordo com as leis brasileiras? Vejam o 
caso da Coréia do Sul, que exporta tanto para o 
Brasil. Formosa, que é uma uma pequena ilha, 
exporta a mesma coisa para o Brasil. E nós não 
podemos estabelecer nas regiões mais pobres, 
sem afetar o conjunto da economia nacional, 
programa para exportações adicionais, servindo-
nos desses investimentos? Eu acho que é o 
momento de o Brasil ter a sua consciência 
universal e não ficarmos mantidos no debate dos 
temas que eram pertinentes aos anos 50, em que 
eu era deputado e que lutava, discutíamos esses 
temas. Mas o mundo mudou, o mundo hoje é 
outro. O mundo é um mundo interdependente. 
Os continentes vivem a economia de conjunto, 
há o Comecom, há o mercado Comun Europeu. 
Então na América Latina nós estamos começan
do a iniciar o mercado, também comum, com a 
Argentina, com o Uruguai. Então essa é a hora 
exata e precisa, e a Constituinte devia estar 
discutindo esses problemas todos. Ela deveria 
estar dentro dessa discussão que é o mundo 
hoje. O Brasil deve se inserir nesta discussão. E 
como era a minha previsão, que disse ao presi
dente Ulysses, que se nós não resolvêssemos os 
pequenos problemas políticos que parecem 
grandes, de mandato, nós íamos deixar a Consti
tuinte passar todo o seu tempo discutindo esses 
problemas sem fazer uma reflexão mais profun
da sobre o modelo e o destino. Como nós vamos 
pegar esse gigante que é o nosso país e transfor
má-lo naquilo que nós todos falamos, se neste 
instante nós começamos a sofrer uma ameaça? 
Aquele Brasil que nós dizíamos que tem direito 
a um futuro, é o país do futuro? O Japão é um 
país deste tamanho e venceu a guerra comercial 
com os Estados Unidos. Perdeu a guerra e hoje 
tem uma economia, poderosa. Por que? Porque 
eles souberam construir o seu modelo. E nós no 
Brasil temos que construir o nosso modelo. 
Corresponde a minha presidência a uma época 
de transição, uma época de consolidação do 
processo democrático. Mas essas questões estão 
vivas, elas têm que ser discutidas pela sociedade. 
E nós não devemos ficar como nós estamos 
ficando, numa desagregação da própria socieda
de. Com reivindicações impossíveis, de toda 
maneira, de toda sorte enquanto o povo fica 
mergulhado em quê? Perde a esperança, ouvem-
se declarações de desilusão, eles começam a 
acreditar que as pessoas podem fazer milagres, e 
aí nós ficamos mergulhados naquela retórica do 
pessimismo, na retórica do protesto, que é mais 
fácil, sem ter a retórica do trabalho e a retórica 
do futuro. 

i 

Por que não criar no 
Nordeste plataformas 
para exportação? 

Acho que nós devemos também desreguja-
mentar nossa economia que é muito cheia iJe 
regulamentos, evitando a possibilidade de inves
timentos. E neste instante em que a poupança 
privada é pequena, a poupança pública é zero, 
nós temos que estimular, através das leis de 
mercado — também desregulamentando —, 
possibilitando dentro das leis nacionais joint-
venturestnXtt companhias, através de emprésti
mos, através de participações de capital. Enfim, 
o Brasil precisa se modernizar. Eu conversava 
isto com o Felipe González (encontro realizado 
terça-feira), que é um líder socialista, e quando 
disse a ele que 60% da economia brasileira é 
uma economia estatizada, ele caiu para trás. Ele 
me disse que no setor de energia elétricàv um 
país socialista, dominado por um Partido Socia
lista, eles têm apenas estatal a companhia de 
distribuição de energia. E que ele achava, como 
líder socialista, que o mais importante para a 
classe trabalhadora é o dinamismo dos investi
mentos. Porque, tendo investimento, tem traba
lho e, ao mesmo tempo, ganhos de salário reais. 
Não tendo investimento, não tem trabalho, não 
tem ganhos de salários reais e o país cai ria 
depressão, cai na recessão. 

Josafá Dantas , do Correio Brazilien
se — A Comissão de Organização dos Poderès 
aprovou recentemente o futuro regime parla
mentarista, que reduz os poderes do presidente 
da República. Eu pergunto como o sr. pretende 
governar o país em crise, com esses poderes 
reduzidos? 

S a r n e y — Eu vou falar também vdo que é 
a experiência dos países parlamentares e dos 
países presidencialistas. Hoje, o que há no 
mundo é uma certa tendência a uma convergên
cia entre as duas fórmulas. Nos países presiden
cialistas, como nos Estados L'nidos. discute-se 
uma maneira do Congresso controlar mais o 
Poder Executivo. E nos países parlamentaristas 
discute-se uma maneira de nós termos um Exe
cutivo forte com um Parlamento forte. Eu acho 
que essa é a melhor forma. Nós temos que ter 
um Executivo forte. Cm país como o Brasil, 
grande, que é uma Federação, tem que ter um 
Executivo forte, capaz de tomar decisões ime
diatas, porque os problemas são prementes, e, 
ao mesmo tempo, ele tem que ter um Parlamen
to forte, capaz de fiscalizar, capaz de acompa
nhar e fazer parte também nesse acompanha
mento das decisões de governo. 


