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Noenio Spinola 

Q uem assistiu à entrevista do 
presidente José Sarney on

tem pela manhã pode ter saído com 
a impressão de qué o famoso déficit 
público é mais uma figura de retóri
ca do que uma amarga realidade. O 
presidente usou números do orça
mento da União para falar no défi
cit, e absolveu o funcionalismo pú
blico, comparando, sua folha de 
salários com o Produto Interno Bruto. 

Como a estatística se presta a qualquer argumento, 
não se pode dizer que o presidente está errado. Mas 
como conciliar seu discurso reformista, no qual conde
nou o peso do Estado na economia, com a absolvição do 
déficit? 

É possível que os assessores do presidente lhe 
tenham preparado um scrípt moralmente* duvidoso, 
Presidentes não são oniscientes: eles dependem da 
realimentação e dos dados que lhes preparam, e, por um 
momento, qualquer observador atento pode ter percebi
do que no fundo o. Sr José Sarney é capaz de um discurso 
renovador, mas, quando depende da tecnoburocracia, 
faz um discurso azedo, velho, reacionário. Faz o discurso 
da defesa do interesse em causa própria que a tecnoburo
cracia produz. 

Pois o que será déficit neste país "subdesenvolvi
do", para usar a caracterização crua e nua do próprio 
presidente? Déficit será apenas a falaciosa comparação 
das dotações orçarftentárias dentro do próprio orçamen
to ou déficit será algo muito maior, como em um iampejo 
de inteligência independente parece ter reconhecido o Sr 
José Sarney? 

Que país é este? Não será este por acaso um país 
onde toda a energia elétrica deriva do Estado, onde todo 

o pefróterré^stãtal, onde toda a estrutura de estradas de 
rodagem, estradas de ferro, portos, sistemas de teleco
municação, boa parte da petroquímica, largas fatias da 
indústria de base, e 90% dos depósitos nos bancos.são 
controlados pelo governo? 

Usar, portanto, o termo déficit sem reconhecer a 
penetração extraordinária do Estado na vida dos, cida
dãos é como contentar um afogado em um oceano! de 
águas claras dizendo que poderia ser pior em um lago 
enlameado. Quando o presidente citou Felipe González, 
mostrando seu espanto pelo fato de que na Espanha 
socialista o Estado só aparece na distribuição de energia 
elétrica, ficando a produção com os particulares, poderia 
perguntar ao liberal Aureliano Chaves por que não 
privatiza a Eletrobrás, ou ao seu ministro dos Transpor
tes o que faz com uma Docas de Santos na mão 
inviabilizando o salto rumo à eficiência exportadora que 
ele defendeu citando o Japão, a Coréia e até Formosa. 

A retórica do déficit público sem pecados originais 
só serve à tecnoburocracia. e o discurso do presidente 
deixou evidente que as resistências à modernização do 
Brasil são muito maiores do que se pode imaginar. É ou 
não déficit público pagar uma Previdência Social que não 
funciona? E ou não alimentar o déficit revelar a absoluta 
incapacidade das empresas públicas para conter seus 
custos, exigindo tarifas sempre maiores porque são 
incapazes de cortar seus próprios custos? É ou não 
escandaloso o Estado calotear os que investem em seus 
papéis porque não pode pagar uma dívida pública 
crescente? A espantosa dissintonia entre o discurso 
realmente moderno do presidente José Sarney e o 
discurso velho, que conviveram em sua entrevista,'mos
tra o que a ilha da ilusão pode fazer. Talvez o senhor 
José Sarney seja muito mais vítima dessa ilha do que 
imaginam todos os brasileiros. E talvez tenha sobrevivi
do até agora somente porque não fechou as ültjmas 
janelas aos raios de luz da racionalidade. Com' uma 
mãozinha até do socialista Felipe González para se livrar 
do ranço que se impôs a uma parte do seu discurso. 
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