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A,.TRmUNA - Domingo, 17 de mar~ de 1991 

}3resser diz que cruzados 
ECONOMIA - P8g~ ~il'f( 

devem ser devolvidos ji 
'~ '-I o;".i.. 

; Nadine Salvp-.EJJiPP.G 

sAo PAULO 
(Sucursal) - 0 
ex-ministro da 
Fazenda do Go
vernoSarney, 
Luiz Carlos Bres
ser Perreira, afir
rna ser este 0 mo
mento ideal para 
o. Governo dar L--____ --.I 

inicio a devolu-
~ao dos cruzados retidos ba um 
ano. "E tolice esperar ate setem
b,to". Para ele, "essa e uma hora 
~dequada, porque estamos nu~a 
recessao. Se houver uma comda 
para d6lar e ativos reais, enta~ da
se um basta a devolu~ao". 

Ele diz que esses cruzados de
~olvidos podem ser depositados na 
pQupan~a ou no fundao, para que , 
eprocesso ocorra de forma tran
quita. "Assim essa espada sobre 
aeconomia brasileira desapareee", acredita 0 ex-ministro, Ole 0 
dinheiro passa a ser empr~stado 

• voluntariamente para 0 Governo, 
em vez de compulsoriamente". 

I Bresser Pereira concedeu entre
vistaexclusiva a A Tribuna, em 
$eu escrit6rio, na Capital, na ulti
ma quinta-feira, e falou sobre 0 
primeiro ana de Governo Collor. 
Ele acredita que somente uma 
combina~ao de medidas tecnicas 
de ordem ortodoxa e heterodoxa, 
samadas, a vontade politica nao s6 
do presidente da Republica e mi
itistros da area econ6mica, mas 
(ambem do Congresso, dos empre
$.lirios e trabalhadores, pode decre
far 0 fim da infla~ao, hoje 0 prin
¢ipal problema do Pais. 
, A seguir, out~os pontos impor
tantes da entrevlsta: 
" - Quais foram os avan~, nesse 
primeu-o ano de Govemo Collor, 
DB area economica? 

politica mais firme para a nego
cia~ao da dfvida externa. Alem dis
so, houve 0 reconhecimento de 
que a crise econ6mica e fmanceira 
e fiscal, ou seja, 0 Estado esta fi
nanceiramente quebrado. Tam
bem sao corretas a politica de libe-' 
raliza~ao comercial, a privatiza~ao 
e a elimina~o dos titulos e che
ques ao portador, que reduzem a 
sonega~ao fiscal. 

A equipe econ6mica tambem tem 
feito urn esfo~ muito grande, com 
apoio do presidente, para a redu~o 

. do deficit publico, sem ceder as 
pressoes da sociedade, que quer 
manter subsfdios e incentivos que 
foram cortados. Em sintese, a estra
!egia a longo prazo do Govemo e 
basicamente correta e deveria ter 
mais apoio do que esta tendo da 
sociedade e do Congresso. 

- Houve retrocessos? 
- 0 Govemo mio vem tendo 

exito no combate a infla~ao. 0 Pla
no Collor fracassou na primeira fa
se, com 0 congelamento e 0 se
questro de ativos financeiros. A se
gunda fase, a partir de maio passa
do, foi mais monetarista, com defi
ni~ao de uma meta monetaria dgi
da, desindexa~ao dos saIarios, qoe 
foram reduzidos. Conseguiu-se 
uma enorme recessao, mas nao 0 
controle da infla~ao. Foi 0 fracasso 
do monetarismo. 

o Plano Collor 2 foi novamente 
urn plano de emergencia e nao vai 
lograr acabar com a infla~ao. A 
de fevereiro tern residuos estatis
ticos; a de mar~o nao tern, mas 
devera ficar em tomo dos 8%,.ou 
seja, uma infla~ao inicial que invia
biliza todas as propostas. N6s va
mos ter taxas bastante elevadas de 
infla~ao no segundo semestre, so
madas a recessao. 

- Como 0 Govemo deve corrigir 
os rumos da polftica econc$mica? 

. ..,- Os resultados sao claramente 
eontradit6rios. De um lado houve 
8van~os importantes na area fiscal, 
na redu~o da divida interna e uma 

- Estou bastante desmotivado 
em apresentar propostas. Dei forte 
apoio ao Plano Collor 1, mas quan
do ficou claro que essa ~rimeira 



Para 0 ex-ministro, sO um esfoJTo coDjuuto pOde acabar com a iuRa¢o 

fase tinha se esgotado e a int1a~ao 
voltado. em maio, fui ate a minis
tra Zelia e disse que essa infla~ao 
era inercial, ou seja, indexada in-

. formalmente e, portanto, resisten
te a politicas -monetarias e fIscais 
convencionais ou ortodoxas. . 

...:.. 0 que 0 Governo deveria ter 
felto? 

- Na minha opinHio, 0 Gover~ 
no deveria ter pl~nejado para op
tubro, .ap6s 0 primeiro tumo da:& 
elei~6es, urn novo congelamento, 
preparado e aberto,com ajus~e fIs-

cal, eliminando 0 deficit publico, 
com equilibrio gradual dos pre~os 
publicos e da taxa de cambio, de 
forma a evitar urn tarifa~o no dia 
docongelamento. Seria aberto, 
porque discutido com a sociedade 
da seguinte forma: ,ou se mantem 
uma polftica ortodoxa que e custo
sa a todos em termos de recessao, 
ou tem-se urn .congelamento aMm 
da polftica monetaria e fiscal, com 
regras estabelecidas para se entrar 
e sair dele. 

o Govemo nao ,adototi nen~u-



ma dessas medidas. Continuou sprganizados, porque nao tem 
com sua politica monetaria rigida, indexa~o formal. 
redu~ao de salarios e recessao. - Qual foi 0 principal e~o 
Alias, conseguiu uma recessao mas tiro do Govemo Collor, que 
nao 0 controle da infla~ao. Ai, foi dicou 0 andamento do 

, feito um novo congelamento de - 0 presidente 
emergencia, como ja tivemos dois, sua vontade a sociedade. 
o meu (Plano Bresser) e 0 Plano vesse tide ~xito, nao selia 
Collor 1. Agora 0 congelamento mas como nao teve, foi erro. 
nao faz mais sentido. S6 desino- no Brasil, ele precisa ouvir 
raliza 0 Governo, para fazer um a sociedade, mas tambem 
plano definitivo de controle da in- , a ,partir de propostas. ,Outro ' 
fla~ao. Nesse momento, entao, foi 0 chamado entendimento 
nao tenho nenhuma proposta. cional. 0 presidente chamou , 

- Como e possfvel acabar com Mundo e depois nao fez 
a int1a~o? ' propo,sta coricreta. Negociar , 

- A infla~o s6 vai acabar com mais sigoifica fater concessao 
a combina~o de medidas tecniCll$ mais e. nao govemar 0 Pais. 
ortodoxas e heterodoxas com uma - Epossfvel uma ' recU~9'a1 
vontade politica nao s6 do presiden- , do pm, este ano? 
te e dos ministros econ6ID1cos, mas - E muito diffcil. Eu 
do Congresso, dos empresarios e sinceramente, que seja 
dos trabalhadores. Tenho a impres- porque a queda foi riluito 
sao que nenhum deles esta disposto Paliece que 0 Govemo comp'reen
a fazer os sacrificios necessarios. Em deu que nao e atraves de juros e 
vez de saber como defender 0 sala- politica monetaria excessivameq{~ 
rio dos trabalhadores, 0 Congresso ' rigida 'que se controla a infla~ab'~ 
deveria saber como se supera a crise Eles pararam de ameagar a soc~p
fiscal do Estado brasileiro. Essa e dade com a recessao. A socieda.d~ 
a melbor forma de se proteger os esta disposta a fazer alguns sa~.t 
salarios: uma economia de merca- ffcios para combater a , inf1'a~~5l~ 
do. Em crise, os salarios sempre, mas ao mesmo tempo esperares~ 
caem. tados. Alem do mais, s6 aceitaMln 

o mesmo vale para os sindicatos zer sacriffcios que lbe sao iItlPp~;{ 
de trabalhadores e empresarios. tos, nao.passando pelo Congre~sq;'t 
Os mais organizados fizeram um - 0 sr. acredita que esta eq~ 
a~rdo informal e hoje os coriflitos ,. ecori6~ val permanecer ate ff~ 
sao menores que h8 dez anos; POt: do mandato? " , d) 
exemplo. Ocorre que em 19?5n9', , : ":" Espero que,sim. Eles sao be~ 
os empresarios resistiam em dar ~teticionados, corretos, tem tim~J) 
aumentos de salarios, porque niq ' boa visao dos problemas glo~s 
podiam repassa-los aos pre9Qs, e (fa economia biasileira e estao 
havia uma 'redu~ao de lucro~Hoje ,aprendeado rapido sobre controle 
os empresarios estao mais flexf- da infla~ao. 
veis, porque sempre aum"entam os - 0 que acha do projetao, ,'reo 
pre~os em seguida aos salarios., ~, ' dni-Ian~do? ' 

_ Qual 0 setor da economia mais - Ele faz parte das medidas es-
afetado pela ' medidas econ6micaS? ','truturais, da vis.ao de longo'prazo 

- Todos foram afetados. Apro'- de, ~a,economla qu~ ~eve.ser mo
du~ao industrial esta 15% abaixo d~rD1zada e co!Dpetltlva lD~ero~ 
do ano passado, 0 PIB esta bem Clonalmente: Sao ~oas medldas .. A 
Menor cafram os salarios e os lu- aposcrntadona por Idade e acab. 
eros. Quem perdeu mais foram os . coni a estabilidade do funcion~ 
setores de trabalhaderes mais,de- mO 'pl1blico, por exemplo. 't>ift 

.bi~ 


