
u Nosso povo chegou ao limite do suportável" 
Ao abordar no seu discurso na ONU a 

questão da dívida externa, o Presidente Sarney 
identificou-a como um problema maior do que 
os que são visíveis nas relações internacionais, 
pois "insidiosamente ameaça a todos, pobres e 
ricos — os pobres pela desestabilização, os 
ricos pela insegurança, e todos pelo desmoro
namento, se a nossa postura for uma postura 
de imobilidade". É este o trecho mais impor
tante do discurso de Sarney: 

"Desejo falar do problema econômico, 
que concentra sua virulência do Terceiro Mun
do, em particular na América Latina. 

Esmagados sob o peso de enorme dívida 
externa, vivem os países da região um quadro 
de graves dificuldades, cujas repercussões in
ternas se traduzem em recessão, desemprego, 
inflação, aumento da miséria e violência. Apa
nhados por uma conjugação viciosa de fatores 
econômicos — alta dos juros internacionais, 
queda dos preços dos produtos primários e 
seletividade de mercados nos países desenvol
vidos — enfrentamos uma crise só comparável 
à que atingiu as economias de mercado no 
início dos anos 30. 

A carga da dívida externa impõe uma 
política econômica voltada para obtenção de 
saldos comerciais destinados ao pagamento 
dos juros. Os organismos internacionais pro
põem políticas- de ajustamentos inadequados. 
Essa rota conduz à recessão, ao desemprego e 
à renúncia da capacidade de crescer. Essa 
política debilita as lideranças civis, torna ex
plosiva a crise social, ameaça as instituições, 
compromete a ordem e, conseqüentemente, é 
uma ameaça às estruturas democráticas. Para 
aumentar nossas dificuldades, os mercados dos 
países desenvolvidos fecham-se às nossas ex
portações. Multiplicam-se as barreiras prote
cionistas e somos injustamente acusados de 
práticas desleais de comércio. 

Confunde-se mesmo o protecionismo com 
que se procura cercar setores obsoletos dos 
países desenvolvidos com o legítimo direito 
dos países em desenvolvimento de criarem 
condições propícias e transitórias para a insta
lação de indústrias nascentes que absorvam 
tecnologias modernas indispensáveis à susten
tação do nosso crescimento, exercendo, assim, 
a nossa soberania e independência. 

E o paradoxo é que todo nosso esforço se 
faz, justamente, para transferir divisas para os 
mesmos centros que nos atacam e discrimi
nam. Vivemos assim entre a ameaça do prote
cionismo e o fantasma da inadimplência. 

Fazemos ura esforço extraordinário para 
competir. Nossas empresas exportam com es
cassos lucros e nossa mão-de-obra recebe 
baixa remuneração. É triste confessar que o 
nosso salário mínimo é de 50 dólares mensais. 

Para completar o quadro de nossas dificul
dades, temos a obrigação de manter uma 
balança comercial superavitária para pagar, 
em quatro anos, juros de cerca de 50 bilhões 
de dólares. 

Esta é a situação de um país que tem 
potencialidades, uma pauta diversificada de 
exportações que vai de produtos primários a 
derivados de petróleo, produtos industrializa
dos, máquinas e até aviões. Podemos então 
avaliar o impacto destes fatores em outros 
países sem as nossas condições. 

A nossa tradição é cumprir os compromis
sos externos. Mas temos o dever de alertar o 
mundo de que o quadro existente tem que ser 
mudado. Necessita de outro ordenamento. 
Porque é injusto. E tudo o que leva o germe da 
injustiça, do absurdo, não sobrevive. 

O Brasil não deseja fazer da dívida externa 
uma questão ideológica, não deseja que ela se 
transforme num tema de confrontação Norte-
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"É triste confessar que o nosso salário mínimo é de 50 
dólares mensais". 

• 
"A nossa tradição é cumprir os compromissos exter

nos. Mas temos o dever de alertar o mundo de que o 
quadro existente tem que ser mudado". 

• 
"Nós acreditamos que em qualquer lugar do mundo 

em que a liberdade de iniciativa entrou em colapso, a 
liberdade desapareceu". 

• 
"É imperioso, do ponto de vista latino-americano, 

que a crise do endividamento seja negociada em sua 
dimensão política". 

• 
"Ou conscientizamo-nos de que a solução da dívida 

externa é uma tarefa conjunta de credores e devedores, 
ou arriscamo-nos a atear fogo no barril de pólvora que 
ameaça o Continente". 

/Sul, Leste/Oeste. O Brasil é um país de 
arraigados ideais cristãos e ocidentais. Nós 
acreditamos que em qualquer lugar do mundo 
em que a liberdade de iniciativa entrou em 
colapso a liberdade desapareceu. Acreditamos 
no poder criativo da economia de mercado, 
através da competição. Assim, não nos move, 
ao denunciar esta ordem, qualquer motivação 
política. Desejamos única e exclusivamente 
defender os nossos mais sagrados interesses, 
sagrados interesses do Brasil. E esse dever nós 
o cumpriremos, exortando a comunidade in
ternacional a procurar conosco a solução. E 
essa solução não pode ser exclusivamente a 
das leis de mercado. 

Ao final da Segunda Guerra Mundial, as 
potências vitoriosas tiveram a compreensão de 
que era essencial à paz a criação de um 
reordenamento internacional disciplinado, 
que regulasse as relações econômicas e finan
ceiras entre as nações. 

Fundamental para a instituição dessa or
dem econômica foi a percepção de que a 
reconstrução da Europa era indispensável para 
a estabilidade e para a própria segurança 

internacional. O êxito do programa de recons
trução da Europa demonstra a capacidade de 
realização dos projetos de cooperação entre as 
nações, quando concebidos com uma visão 
ampla de reciprocidade dos interesses e uma 
consciência clara da ligação entre os proble
mas políticos e os econômicos. 

Vivemos hoje uma situação que reclama, 
novamente, visão criativa e renovadora. Os 
pilares da ordem vigente encontram-se desgas
tados e obsoletos. É necessário que se discu
tam medidas concretas para adequar a ordem 
econômica internacional às realidades de hoje. 

Depois da prosperidade, quando veio a 
recessão, passou a reinar mais a selva predató
ria de Hobbes do que a fecunda anarquia 
harmoniosa de Adam Smith. 

O endividamento da América Latina não é 
mais um problema de caráter regional, tal o 
seu impacto na estabilidade dos mecanismos 
financeiros do mundo ocidental. A consciência 
desse problema levou à formação do consenso 
de Cartagena, manifestação solidária dos paí
ses latino-americanos mais afetados pelo pro
blema da dívida em busca de uma solução pela 
via do diálogo e do entendimento. 

É imperioso, do ponto de vista latmfl-
americano, que a crise do endividamento seja 
negociada em sua dimensão política. Agora, 
como há 40 anos, é preciso que os governos 
dos países credores conscientizem-se da ocor
rência de uma situação excepcional, cuja solu
ção transcende a simples ação das forças de 
mercado. 

Ao conclamar os líderes das nações indus
trializadas a uma ação política concentrada 
para solucionar o problema dos débitos exter
nos, faço-o com a serenidade de um país que 
não tem medido esforços para cumprir com 
rigor seus compromissos internacionais. 

Temos feito um esforço gigantesco. Mas, 
mesmo a persistir nossa trajetória atual de 
crescimento, somente em 1990 teremos recu
perado a renda per capta que já havíamos 
alcançado em 1980. 

Nosso povo chegou ao limite do suportá
vel. É impossível solicitar sacrifícios adicionais 
de uma população depauperada. Ao contrá
rio, temos que garantir aos brasileiros que as 
oportunidades de emprego estarão aumentan
do nos próximos anos. 

Nossa vulnerabilidade à elevação das táxás 
de juros internacionais é tão alta que todo o 
resultado acumulado vai desmoronar se taxas 
escorchantes voltarem a ser praticadas. 

Maiores serão as dificuldades para formar
mos uma sociedade liberal e pluralista, se não 
mantivermos e ampliarmos nossos contatos 
com o exterior. A crise da dívida externa, no 
entanto, vem forçando nossa economia a um 
processo de isolamento e de autarquia, a 
traduzir-se em possibilidades mínimas de im
portação e em ligações débeis e insatisfatórias 
com o mercado financeiro internacional. Não 
desejamos o isolamento e a autarquia, temos o 
direito de esperar de nossos parceiros interna
cionais formas eqüitativas e justas de coopera
ção, que aceitem democraticamente uma par
tilha concreta de responsabilidade. Não pode
mos ficar apenas na retórica do ajustamento 
da economia, supondo que o sacrifício é tudo 
que deve fazer um devedor do Terceiro Mun
do para equacionar suas contas externas. Esta 
visão estreita esquece estarmos tratando de 
populações que têm direito a um padrão sério 
de sobrevivência e de países com legítimas 
aspirações nacionais. Ou conscientizamo-nos 
de que a solução da dívida externa é uma 
tarefa conjunta de credores e devedores, ou 
arriscamo-nos a atear fogo no barril de pólvoja 
que ameaça o Continente. 

Esse quadro justifica o caldeirão social da 
América Latina, indefesa diante das seduções 
messiânicas e demagógicas, do canto das ideo
logias totalitárias e presa a uma injusta situa
ção, fruto de erros acumulados no passado. 

É um milagre que o clarão que ilumina a 
América Latina, neste instante, seja o facho 
da liberdade e da democracia e não o da 
convulsão. 

A posição do Brasil está tomada. A dívida 
não nos leva à dúvida. Optamos por crescer 
sem recessão, sem nos submetermos a ajusta
mentos que signifiquem renúncia ao desenvol
vimento. 

O Brasil não pagará a dívida externa nem 
com a recessão, nem com o desemprego, nem 
com a fome. Temos consciência de que, a 
pagar essa conta, com estes altos custos sociais 
e econômicos, teríamos em seguida de abdicar 
da liberdade, porque um débito pago com 
miséria é conta paga com a democracia. 

Assim, desejo afirmar com toda a serieda
de e firmeza: não há solução fora de uma 
reformulação profunda das estruturas econô
micas internacionais." 


